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הקשר שלך לעיריה
 9392222 מרכזיה	

9392201 לשכת	ראש	העיר	

9392213 פניות	הציבור	לשכת	ראש	העיר	

9392213 מ"מ	ראש	העיר	

9392212/7 לשכת	סגני	ראש	העיר 

9392231 מנכ"ל	העיריה	

9392249 מחלקה	משפטית	

9392241 לשכת	דוברות	

9392260 מינהל	ההנדסה	

9392387/8 אגף	שיפור	פני	העיר	

9392356 אגף	גנים	ועיצוב	הסביבה	

9392341 אגף	בטחון,	בטיחות,	חרום,	רכש	ומוקד	עירוני 

9392403 אגף	החינוך	והנוער	

9316204/5  פסג"ה,	מרכז	אזורי	לפיתוח	סגלי	הוראה 
כרמל	72	מתחם	מכון	דוידסון

9496578 המחלקה	לקליטת	עליה	

9392850  שירות	פסיכולוגי	חינוכי	
ביל"ו	2	בניין	הקניון

9390507 תרבות	הדיור	

9392668 המחלקה	לאזרח	המבוגר	

9392501/2 מינהל	כספים	

9392497 ביטוחים	ונכסים	

9392512 אגף	מיסים	וחשבונות	מים	

9480111 מרכז	שרותי	חניה,	פקריס	3	בנין	רורברג	

9392781/2 פיקוח	איכות	הסביבה	

9362790  וטרינר	עירוני	
מוטי	קינד	3

9392620  אגף	לשירותים	חברתיים	
נביאים	8

9352420  מרכז	גישור	עירוני	
מנוחה	ונחלה	18	בית	הרופאים	

9392684  ש.י.ל.	שירות	ייעוץ	לאזרח	
נביאים	8

9314800  "עתידים"	מרכז	שרות	ומידע	לצעירים		
רמז	80 

9495741  הארכיון	לתולדות	רחובות	
יעקב	44

החברה העירונית רחובות לתרבות 
 ספורט ופנאי  

6683870 משרדי	ההנהלה	

9392446 בי"ס	עירוני	להורים	

9459397 המכללה	העירונית	לחינוך	מבוגרים	

9494721  בית	דונדיקוב	
יעקב	32

9390310  מרכז	תרבות	ע"ש	סמילנסקי	
גולדין	2

9494817  בית	יד	לבנים	
הבנים	10

9467998  בית	מיכל	
הגר"א	10

9456050 בימת	הנוער	העירונית	

9316245  הקונסרבטוריון	העירוני	למוסיקה	
סירני	52

9390310  הגלריה	העירונית	
גולדין	2

9470967  משרדי	הפסטיבל	הבינ"ל	לסרטי	נשים	
המדע	1 

9455824  בית	האמנים	רחובות		
כרמל	78 

 9365589  הספורטק	העירוני	
האלוף	יעקב	פרי	)בסמוך	לרחובות	ההולנדית(

מוזיאונים, מרכזי תרבות והעשרה  
9343230 בית	ויצמן,	מכון	ויצמן	למדע	

9469197 אתר	הפרדסנות	ע"ש	מינקוב	

9313700 רשת	חוויות	

9406552 מוזיאון	מכון	אילון	

9466977  אולם	מופת	
לוין	אפשטיין	22

9343207 אולם	ויקס,	מכון	ויצמן	למדע	

9453435 הספריה	המרכזית	ע"ש	מאירהוף,	גולדין	2 

 9452949  חווידע	
סימטת	חביבי	5 

המוקד העירוני, 106, זמין לפניותיכם 
24 שעות ביממה



דבר ראש העיר
תושבים יקרים, 

בהישגים,	 רוויה	 היתה	 שעברה	 התקציב	 שנת	

מכל	 יותר	 מרגשים.	 משמחים,	 ברגעים	 בביקורת,	

את	 וראיתי	 אתכם	 ליוויתי	 בהם	 ברגעים	 שמחתי	

להישגים	 הרבה	 גאוותי	 מפניכם.	 ניבטת	 השמחה	

פרס	 לנו	 ניתן	 כך	 בבסיסם.	 שעומד	 למה	 ובעיקר	

הפרס	 לקבלת	 מועמדים	 ואנו	 המחוזי	 החינוך	

הארצי,	לא	רק	בשל	הישגי	הפיתוח,	הבינוי	והבגרות	

מענה	 במתן	 העיר	 הישגי	 בשל	 בעיקר	 אלא	 בחינוך	

לאוכלוסיות	מיוחדות.

גודל	חסר	 פרויקטים	בסדר	 בביצוע	 השנה	התחלנו	

בשידרוג	 וכלה	 מפלסיות	 מהפרדות	 החל	 תקדים,	

בגנים	 הוותיקות,	 בשכונות	 ופארקים	 תשתיות	

החזות	 לשיפור	 זקוק	 שהיה	 דבר	 ובכל	 ציבוריים	

והתוכן.	יותר	מכל	היכל	התרבות	העירוני	הוא	פרוייקט	

הדגל	מבחינתי,	אחריו	אני	עוקב	אחת	לשבוע	בסיור	

שטח	שאנו	עורכים	במתחם	הבנייה.	

חידוש	מרכז	העיר,	הקמת	שוק	עירוני	חדש,	פיתוח	

הספורט,	התרבות,	החינוך	והפנאי	הם	מרכז	העשייה	

ובכל	שלב	של	השלמת	 היום-יומית	שאנו	מקדמים	

ביצוע	אני	נרגש.	גאוותי	נתונה	להקמת	מרכז	מע"ש-	

מרכז	עבודה	שיקומי	בעלות	של	כ-	12	מיליון	שקל,	

קצה	של	קרחון	בהשקעות	ופסגה	של	הר	בערכיות.	

בל	יקל	הדבר	בעיניכם	-	תכניות	שמקודמות	בקצב	

שיא,	גיוס	תקציבים,	בניית	מבני	ציבור	וחינוך,	תהליך	

הנגשת	העיר	לנכים	ובעלי	מוגבלויות	-	הכל	מבוצע	

במהירות	ועל	כך	תודתי	לכל	העושים	במלאכה.

בעיר	 האוכלוסיות	 כלל	 של	 והסבלנות	 הסובלנות	

נמדדת	תמיד	ביכולת	להתחשב	ולהכיל	את	האחר.	

קרוב	 ההר,	 במעלה	 נמצאת	 שרחובות	 יחד	 הוכחנו	

לפיסגה	ויותר	מכל,	בכל	המחלוקות	הוכחתם	שאתם	

בני	אדם,	הורים,	מחנכים,	מובילי	דור	עתיד	טוב	יותר	

ועל	כך	תודתי	והערכתי	הגדולה	לכם.

שקל	 מיליון	 	200 כ-	 נשקיע	 הקרובה	 בשנה	 גם	
בתשתיות	 לטיפול	 דגש	 אותו	 עם	 פיתוח,	 בתקציבי	
בשכונות	ישנות,	לצד	פיתוח	שכונות	חדשות,	הקמת	
מרכזי	קהילה,	תרבות	וספורט,	מועדוני	נוער,	פארקים,	
מוסדות	חינוך,	ועוד.	בכל	צעד	שנעשה	נמשיך	לשמר	

את	העבר	הגלום	בכל	פינה	ואבן	בעיר	שלנו.

אני	גאה	להיות	רחובותי.	גאה	לעמוד	בראש	מערכת	
גם	 אתכם	 לשרת	 ואמשיך	 שלה	 הלקוחות	 שאתם	

בשנה	הקרובה	בנאמנות	ובאהבה	גדולה.

מנכ"ל	 העיר,	 מועצת	 חברי	 העיר,	 להנהלת	 תודה	
רחובות	 עיריית	 ועובדי	 העובדים	 ועד	 יו"ר	 העיריה,	
לכל	הגופים,	האירגונים,	התורמים	 המסורים.	תודה	
תודה	 העירונית.	 לפריחה	 שלנו	 הרבים	 והשותפים	
לכם	התושבים	על	הבעת	האמון,	האמונה	והסבלנות	
וכולכם	 הארצית	 המפה	 על	 רחובות	 לשינוי.	 בדרך	

שותפים	להצלחה	זו.	

שלכם,

רחמים מלול,

ראש העיר
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דבר מנכ"ל העיריה
תושבים יקרים,

לשמור	 אדירים	 מאמצים	 עשינו	 החולפת	 בשנה	
יותר	תרבות,	 	- לעיר	 על	הקצב	של	חגיגות	ה-120	
יותר	פיתוח,	יותר	הקשבה,	יותר	טיפוח	ואיכות	חיים.	
רחובות,	עיר	בעלת	עוגנים	חזקים	של	מדע	ותרבות,	

עם	אוכלוסייה	נפלאה	ומעורבת	חברתית.	
יופי	 זו	השנה	השלישית	ברציפות	שזכינו	ב-5	כוכבי	
מטעם	המועצה	לישראל	יפה,	כאשר	מהות	התחרות	
יותר	 לכם	 לתת	 שלנו	 המוטיבציה	 את	 לעלות	 היא	
130	אלף	 בכל	שירותי	העיריה	המוענקים	למעל	ל-	
תושבים.	השנה	קיבלנו	גם	את	"הכוכב	הכתום"	בגין	

מוכנות	המערך	העירוני	לשעת	חירום.
הניקיון	 מערך	 את	 לשפר	 נמשיך	 הקרובה	 בשנה	
וכבר	היום	הכנסנו	 והשירות	הניתן	במשרדי	העיריה	
תורים,	 לניהול	 מערכת	 ביניהם,	 מתקדמים,	 כלים	
קבלת	מענה	ופתיחת	פניית	מוקד	בפייסבוק,	תשלום	
איכות	 לשיפור	 קורסים	 בר-קוד,	 בעזרת	 מיסים	
השירות,	ועוד.	בימים	אלו	"עולה	לאוויר"	אפליקציה	
לטלפונים	חכמים,	באמצעותה	תוכלו	לפתוח	פניות	
אחת	 והעיריה.	 העיר	 על	 רב	 מידע	 ולקבל	 מוקד	
לשבוע	אני	מקיים	עם	כל	מנהלי	העיריה	דיון,	מעקב	
המוקד.	 דרך	 בפנינו	 שהעליתם	 פניות	 אחר	 ובקרה	
זוהי	דרך	יעילה	וטובה	לבדוק	את	רמת	השירות	של	

האגפים	ואת	שביעות	הרצון	שלכם.	
השנה	שחלפה	התאפיינה	בעשרות	אירועי	תרבות,	
ואורחים.	 תושבים	 אלפי	 מאות	 חלק	 נטלו	 בהם	
איכותי	 תרבותי	 מענה	 במתן	 התמקדו	 האירועים	
הפסטיבלים	 לצד	 ישראל,	 ובמועדי	 בחופשים	
הוכחתם	 בעיר.	 שקיימנו	 והבינלאומיים	 הארציים	
לכן	 בארץ,	 ראשונים	 ופנאי	 תרבות	 צרכני	 שאתם	
החברה	 אלו.	 שירותים	 לספק	 היא	 נעימה	 חובה	
העירונית	לתרבות,	ספורט	ונופש	שהקמנו,	מרכזת	
החברה	 ה.ל.ר,	 התרבות.	 משאבי	 כל	 את	 ומאגמת	
לפיתוח	רחובות	ומינהל	הנדסה	אמונים	על	הקמת	
ושיפוץ	מבני	חינוך	ותרבות,	בראשם	היכל	התרבות.	
הבלתי	 והחינוך	 הפנאי	 תרבות	 על	 גם	 מושם	 דגש	
"חוויות"	 רשת	 שמעניקה	 שירותים	 פורמאלי,	
להפוך	 לנו	 מאפשרת	 זו	 פעילות	 מכלול	 רחובות.	
לעיר	מובילה	ומרכזית,	בראשות	ראש	העיר,	רחמים	
מלול,	אשר	הוביל	את	רחובות	לטפס	מעלה	ולהפוך	

לעיר	אטרקטיבית	למגורים,	לבירת	השפלה.	
רואים	 שאתם	 הרבות	 שהפעולות	 שתדעו	 חשוב	
בעיר	אינן	נתמכות	על	ידי	תקציביים	חיצוניים,	להפך,	
ממשלת	ישראל	משיתה	הוצאות	רבות	על	העיריה,	
מחוקים	 החל	 הכלכלי,	 בנטל	 לבדה	 נושאת	 אשר	

חדשים	שנחקקים	ללא	כיסוי	תקציבי	וכלה	בהסכמי	
שכר	שנחתמים	במשק.	חרף	זאת,	אנו	מצליחים	לתת	
לכם	סל	שירותים	נרחב.	העיריה	תמשיך	לסבסד	את	

תקציבי	החינוך	והרווחה	מעל	לנדרש.	
יכול	 אני	 מורכבת	 מערכת	 ניהול	 על	 שאמון	 כמי	
להבטיח	לכם	שלנגד	עיני	עומדות	תמיד	הבקשות	
"הקטנות"	שעושות	את	הבדל	הגדול,	אותה	מנורה	
שביקשתם	 משחקים	 מתקן	 אותו	 שנשרפה,	
	- רצונכם	 לשביעות	 פונה	 אותו	פח	שלא	 להחליף,	
במקומות	בהם	אתם	מתחילים	את	היום	ומסיימים	
אותו	נמדדת	איכות	חייכם.	נמשיך	להקים	פארקים,	
בפיתוח	 רבים	 מיליונים	 להשקיע	 תשתיות,	 לחדש	
ולהיות	 להקשיב	 נמשיך	 הכל,	 לפני	 אבל	 העיר	

קשובים	לצרכים	שאתם	מעלים.	
לראש	 	- לעשייה	 שלנו	 השותפים	 לכל	 רבה	 תודה	
ומגבה	עשייה,	לחברי	 העיר	אשר	מקצה	משאבים	
הנהלת	העיר	ומועצת	העיר	-	כל	אחד	בתחום	התיק	
העובדים	 ועד	 המתנדבים,	 לאירגוני	 שברשותו,	
עמלים	 אנו	 אשר	 ואתם,	 רחובות	 עיריית	 ועובדי	

עבורכם,	תושבי	העיר.	

שלכם,
דורון מילברג,
מנכ"ל העיריה
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לשירותכם! 
 188	אלף	שיחות	במוקד	העירוני	עם	נתוני	הצלחה	של	
	זמני	המתנה	של	42	שניות	בממוצע,	 81%	מענה	לתושבים	
	מספר	הפניות	שנפתחו	 מחצית	מזמן	ההמתנה	אשתקד	
לטיפול	עומד	על	115	אלף	לעומת	104	אלף	פניות	אשתקד,	
עלייה	של	כ–10%  97%	מהפניות	טופלו	ע"י	מחלקות	
העיריה,	ב-79%	אחוז	עמידה	בזמני	התקן	עפ"י	אמנת	
	המוקד	הפעיל	את	מערכת	המצוקה	במוסדות	 השירות	
החינוך	וטיפל	בכ-2500	אירועים	שונים	ובהם	תרגילים	לשעת	
	המוקד	מפעיל	למעלה	מ	 חירום	של	אגף	הביטחון	בעיריה	
300	מצלמות	בקרה	ברחבי	העיר,	בדגש	על	גנים	ציבוריים	
ומוסדות	חינוך	 השיטור	העירוני	פועל	בין	היתר	בשיתוף	
משטרת	ישראל	באיסוף	מודיעין,	מניעת	פח"ע,	מניעת	
אלימות	וונדליזם	ומענה	שוטף	לתושבים	בכל	תחומי	החיים.	

*	נתוני	ינואר-אוקטובר	2012

ראש	העיר	במוקד	העירוני

94 אחוז מהתושבים מרוצים 
ממגוריהם ברחובות!

 2012 נתוני	סקר	שנערך	על	ידי	"מאגר	מוחות"	באוקטובר	
בקרב	מידגם	של	854	משיבים.

בקרוב...
שידרוג	מערכת	המוקד	העירוני	על	מנת	לשפר	את	זמני	
התגובה	והטיפול	בפניות	המוקד	באמצעות	טכנולוגיה	
מתקדמת	המאפשרת	עבודה	בתוכנת	המוקד,	באמצעות	
מכשירים	סלולריים	חכמים.	האפליקציה	החדשה	תאפשר	
פתיחת	פנייה	במוקד,	בצירוף	צילום	ממקום	המפגע,	
מידע	על	מחלקות	העיריה	והרשות,	אפשרויות	מגוונות	

לשימוש	בתכנים	המופיעים	באתר	העירוני.

שרות חדש: מערכת לניהול תורים!
מערכת	משוכללת	לניהול	תורים	מעבירה	לתושבים	
מידע	על	מיקומם	בתור	בהודעת	SMS	ישירות	לנייד,	
ללא	המתנה	בתור	וללא	תשלום.	המערכת	מקצרת	את	
זמני	העמידה	בתורים	ומייעלת	את	עבודת	העיריה,	כולל	

תושבי רחובות משקיעים הכי הרבה בחינוך ותרבות!
נתוני הלמ"ס לשנת 2011: רחובות מקום ראשון בארץ בממוצע הוצאות משק הבית, עם סכום של 15,815 

שקלים
במשקי	הבית	ברחובות	האחוז	הגבוה	ביותר	הוא	על	הוצאות	לחינוך,	תרבות	ובידור	17.8% 	
במשקי	הבית	ברחובות	אחוזי	הבעלות	הגבוהים	ביותר	על	טלפון	נייד	אחד	לפחות	98.3% 	

  78.4%	ממשקי	הבית	ברחובות	הם	בעלי	מכונית	אחת	לפחות	ו-	27.6%	בעלי	שתי	מכוניות	ויותר
מספר	הטלוויזיות	ל-	100	נפש	בעיר	עומד	על	61	מכשירים	 	

מספר	המחשבים	על	46 	
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הפקת	דו"חות	מעקב	למנהלים	אחר	רמת	השירות	שניתן	
למשתמש,	מעקב	אחר	כמויות	והנפקת	דוחות	בזמן	אמת.

שנה שלישית: 5 כוכבי יופי מטעם 
המועצה לישראל יפה

"שירותי עיריית רחובות באוויר"
WI-FI	בפארקים	לשימוש	 נפרסה	רשת	אל-חוטית	
חופשי.	הרשת	נפרסה	תחילה	בגן	המייסדים	במרכז	העיר	
ובספורטק	העירוני	במערב	העיר	והפעלתה	באתרים	
נוספים	ומרכזיים	בעיר	תתבצע	במהלך	השנה.	בנוסף	

נפרסה	רשת	אלחוטית	עבור	30	גני	ילדים	בעיר.	

הביטחון שלכם - השמירה שלנו!
 עיריית	רחובות	נערכה	לחודשי	הקיץ	בפעולות	שמירה	
ואכיפה	בפארקים	הציבוריים	ובמוקדים	מרכזיים	בעיר,	
במטרה	להגביר	את	תחושת	הביטחון,	לשמור	על	הסדר	
	הוצבו	שומרים	בגנים	 הציבורי	ועל	איכות	החיים	בשכונות	
ובפארקים	הציבוריים	החל	מהשעה	23:00	ועד	לפנות	בוקר	

לשמירה	על	הסדר,	למניעת	ונדליזם	והפרעה	בשעות	
	אוישו	5	ניידות	שיטור	עירוני	בשילוב	שוטרי	תחנת	 המנוחה	
רחובות,	אשר	ביצעו	סיורים	יזומים	ועל	פי	קריאות	מוקד	 
הותקנו	מערכות	בקרת	כניסה	ב-25	גני	ילדים,	משולבות	
וידאו	למען	ביטחון	הילדים	ולשיפור	השרות	להורים	 
הותקנו	מצלמות	ב-11	פארקים,	7	בתי"ס	ומוסדות	ציבור.	

עיר ללא אלימות
הוועדה	לביטחון	פנים	של	הכנסת,	בראשות	ח"כ	אמנון	
כהן	התכנסה	לישיבה	בלשכת	ראש	העיר,	רחמים	מלול,	
שביקש	להכניס	את	העיר	לפרוייקט	"עיר	ללא	אלימות".	
בימים	אלו	התבשרנו	כי	רחובות	אושרה	להכלל	בפרוייקט.	

התחדש אתר הארכיון העירוני
האתר	החדש	מותאם	לגלישה	בכל	הדפדפנים	ודרך	
המכשירים	הניידים.	האתר	המשודרג	מציג	בטכנולוגיה	
וגרפיקה	מתקדמות	את	מכלול	ההיבטים	של	ההיסטוריה	
 המקומית	והתוצרים	של	עבודת	המחקר	שנעשית	בארכיון-

www.rehovot-archive.org.il



פייסבוק העיריה
והוא	 כשנה	 לפני	 נפתח	 רחובות	 עיריית	 פייסבוק	
ממוקם	בין	העמודים	הראשונים	בארץ	בקרב	הרשויות	
המקומיות	על	פי	כמות	המעורבים	בעמוד.	כיום	חברים	
וחדשות,	 עידכונים	 מציע	 והוא	 איש	 כ-7000	 בעמוד	
ובכל	 בעיר	 העשייה	 אירועים,	 תרבות,	 אודות	 מידע	
אנשי	 מתארחים	 בעמוד	 בה.	 הפועלים	 המוסדות	
העמוד	 לגולשים.	 בלעדי	 מידע	 חושף	 והוא	 מקצוע	
הצגת	 התושבים,	 עמדות	 להבעת	 במה	 מהווה	 שלנו	
שאלות	ומתן	מענה	לבעיות	שמעלים	תושבים.	השנה	
אותרה	תמונת	ארכיון	נדירה	והיא	הוענקה	על	ידי	צוות	
פייסבוק	ליפה	פטשניק	)בתמונה(	שזיהתה	את	בעלה	

ז"ל	במזנון	המשפחתי,	באמצעות	הפייסבוק.

להצטרפות חפשו "עיריית רחובות" 
בפייסבוק!

ניוזלטר
אליכם	 נשלח	 והמידע	 החדשות	 כל	 ממחושב	 עיתון	
העירוני-	 האתר	 דרך	 בהרשמה	 הפרטי	  למייל	

www.rehovot.muni.il

פעולות	 לבצע	 רב,	 מידע	 לקבל	 ניתן	 העירוני	 באתר	

שבוע	 מידי	 ולהתעדכן	 ילדים	 לגני	 והרשמה	 תשלום	
בחדשות	שעולות	בדף	הבית.	ניתן	לפתוח	פניית	מוקד	
נקלטת	 והיא	 העיריה	 בפייסבוק	 וגם	 באתר	 גם	 	106

במערכות	הממוחשבות	של	העיריה.	

עתיד לצעירים

 - רחובות  עיריית  של  "עתידים"  הצעירים  מרכז 
במגוון	 	18-35 בגילאי	 העיר	 לתושבי	 וייעוץ	 הכוון	 נותן	
תחומים:	השכלה,	תעסוקה,	הכשרה	מקצועית,	שיפור	

מיומנויות,	מעורבות	חברתית	ותרבות	הפנאי.

	במהלך	2012	נהנו	משרותי	המרכז	כ-6000	צעירים	 
	הופעלו	53	קבוצות	בהן	 ניתנו	כ-3,000	יעוצים	אישיים	
לקחו	חלק	כ-1,100	צעירים	והתקיימו	12	פעילויות	שיא	

בהן	השתתפו	כ-4,000	צעירים.

מלגות	 השנייה	 השנה	 זו	 תיקצב	 העיר	 ראש	 	- מלגות 
קרן	 את	 שהפעיל	 "עתידים",	 באמצעות	 לסטודנטים,	
שקל	 	1000 קיבלו	 סטודנטים	 	200 העירונית.	 המלגות	
כל	אחד	ו-12	סטודנטים	שקיבלו	5,000	שקל	כל	אחד	
השנה	 דצמבר	 בחודש	 חברתי.	 פרוייקט	 הפעלת	 בגין	

התקיימה	הרשמה	לחלוקת	מלגות.

לימודי האוניברסיטה הפתוחה	-	לימודי	האוניברסיטה	
ברחובות,	 לפעול	 ימשיכו	 ושני	 ראשון	 לתואר	 הפתוחה	
חסות	 את	 לתת	 העיר	 ראש	 החלטת	 בעקבות	 זאת	
העיריה	ללימודים	והם	החלו	להתקיים	ללא	דמי	מכללה	

באמצעות	החברה	העירונית	לתרבות,	ספורט	ונופש.
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מערך עירוני לשעת חירום
יחידת החילוץ -	אגף	הביטחון	בעיריה	הקים	השנה	את	
44	מתנדבים	שגוייסו	 יחידת	החילוץ	העירוני,	הכוללת	
ונרתמו	למשימה,	עברו	הכשרה	של	30	שעות	השתלמות	
לקראת	שעת	חירום,	ע.ר,	כב"א	והסמכה	מקצועית	ופיזית	

בפינוי	הריסות	וחילוץ	נפגעים.	כל	הכבוד	להם!

הערכות -	העיריה	השתתפה	בתרגילי	פיקוד	העורף	וזכתה	
לציון	הגבוה	ביותר	בקרב	הרשויות	בארץ	במוכנות	לשעת	
חירום!	העיריה,	באמצעות	אגף	ביטחון	וכל	המכלולים	
העירוניים	לקחה	חלק	פעיל	בתרגילים	ארציים,	תירגלה	את	
מוסדות	החינוך,	ערכה	מיפוי	מיגון	בכלל	העיר,	הצטיידה	
בציוד	מיוחד	לשעת	חירום	וערוכה	לתת	מענה	בכל	עת.	

רואים עולם

רשת	מלונות	פתאל	פתחה	את	מלון	"לאונרדו	בוטיק"	רחובות,	
הממוקם	בלב	פארק	המדע.	

 דוד	פתאל:	"רחובות	נהפכה	בשנים	האחרונות	למוקד
משגשג	של	חברות	הייטק	ומדע	המחוזרות	על	ידי	קהילת	
העסקים	העולמית;	יש	לי	אמון	גדול	בפוטנציאל	התיירותי	

של	העיר	ואני	שמח	להיות	הראשון	שמקים	בה	מלון	"

משלחת	מהעיר	התאומה	היידלברג	גרמניה	בראשות	ראש	
 העיר,	הייקרט	ווצנר,	התארחה	בעיר	לציון	29	שנים	של

קשר	יידידות	אמיצה.

אירוח	שגרירים	ופוליטקאים	מנגרייה,	גאנה	וגבון.	

בחודש	יולי	אירחה	העיר	רחובות	את	יו"ר	האושו	העולמי	  
אשר	ערך	סיור	בארץ	ואמד	מקרוב	את	הישגייה	המרשימים	

של	קבוצת	האושו.



השנה	אירחה	לשכת	ראש	העיר,	יחידת	קשרי	חוץ,	עשרות	
משלחות	מכל	העולם	ובראשם	אירוח	של	חברי	ועדת	ההיגוי	
של	שותפות	2000,	ציריך	שוויץ	–	התורמים	רבות	לקהילה	
ולבינוי	המתנ"סים	בעיר	וחיזוק	הקשרים.	בתמונה:	טקס	

חנוכת	כיכר	קרן	היסוד.

אירוח	משלחת	סטודנטים	לווטרינריה	מרחבי	העולם	 	
והמקום	 וטרינארית	 מעצמה	 מהווה	 רחובות	 העיר	 	–
הצטרפה	 השנה	 וטרינרייה,	 לומדים	 בו	 בארץ	 היחיד	
העיר. ראש	 לשכת	 בחסות	 לחקלאות	 הפקולטה	
משלחת	מוזיקאים	לגרנובל	–	יצאה	לעיר	התאומה	  
גרנובל	צרפת,	המשלחתי	יצגה	את	רחובות	וישראל	

בכנס	בינלאומי	המתקיים	בעיר.

נוער	מהיידלברג	ערך	ביקור	גומלין	והתארח	על	ידי	  
קריית	החינוך	קציר.

תלמידים	מצטיינים	מייצגים	את	רחובות	במחנה	קיץ	  
מדעי	בהיידלברג.

שגריר	ארה"ב	בישראל,	מר	דניאל	שפירו	מקיים	קשר	  
הדוק	עם	ראש	העיר	ואף	השתתף	במימונה	המרכזית.

משלחת	מאוסנבריק	התארחה	על	ידי	קריית	החינוך	אורט. 	

ראש	העיר	נפגש	עם	שגרירים	ממדינות	אפריקה	ודרום	  
אמריקה	במרכז	וייץ	-	הפקולטה	לחקלאות.

משלחת	נוער	מהשטטיודנדריק	התארחה	על	ידי	  
אגודת	הידידים.	

סיור	באחת	מחברות	הביוטכנולוגיה	הייחודיות	בארץ	ובעולם.	
אל	הסיור	התלווה	תלמיד	קריית	החינוך	למדעים,	תום	
אלוני,	שבחר	עם	משפחתו	כמשימת	בר	מצווה	ללוות	את	
ראש	העיר	ליום	אחד.	"הטכנולוגיה	שהחברה	מפתחת	באה	
לייצר	אלטרנטיבה	להזרקות.	במקום	להעביר	חלבונים	דרך	
הזרקות,	הדבר	ייעשה	ע"י	אצות	שמוספות	למזון",	אמרה	
עפרה	חן,	סמנכ"ל	המחקר	והפיתוח	של	חברת	טרנס	

אלג'י,	תושבת	העיר.	

ראש	הממשלה	ושר	החינוך	בחרו	לבקר	ברחובות	לפני	
פתיחת	שנת	הלימודים	-	עיר	שמיישמת	את	חוק	חינוך	

חינם	לגילאי	4-3	במלואו	עם	47	גנים	חדשים.	

רחובות	מועמדת	לקבלת	פרס	החינוך	הארצי.	בתמונה:	ביקור	
חברי	וועדת	הפרס	ברחובות.



מחנכים באהבה

10

מבט על החינוך
רחובות	רשמה	עלייה	זו	השנה	השלישית	ברצף	בזכאות	
לבגרות	עם	למעלה	מ-5	אחוז	בתוך	שלוש	שנים	 ללא	
תלמידי	החינוך	המיוחד	עלייה	של	קרוב	ל-6	אחוז  65.73 
אחוז	זכאות	לבגרות	בשנת	תשע"א  כ-27	אלף	
תלמידים	במערכת	החינוך	ברחובות  200	מיליון	שקל	
מהתקציב	העירוני	מופנה	לחינוך	והעיריה	מממנת	47 
אחוז	מתוכו,	מתקציבה  כ-150	מיליון	שקל	מושקעים	
בשיתוף	כל	הגורמים	בבניית	מוסדות	חינוך	חדשים,	
כ-	10	מיליון	שקל	בשיפוצים	בכל	מוסדות	החינוך	
בעיר  עיריית	רחובות	בנתה	47	גני	ילדים	חדשים	
ונתנה	100	אחוז	מענה	לכל	הנרשמים	לחוק	חינוך	
חינם	לגילאי	4-3  נבנו	6	כיתות	חדשות	ומגרש	ספורט	
בביה"ס	"פרחי	המדע"	בשכונת	"רחובות	המדע"  
נבנו	18	כיתות	ו-2	כיתות	חינוך	מיוחד	בביה"ס	החדש	
"מעלות	משולם"  הסתיימה	בניית	תוספת	כיתות	
ובניין	מעבדות	בתיכון	למדעים  נבנות	6	כיתות	נוספות	
בביה"ס	"שז"ר"  נבנה	מבנה	כיתות	חדש	בביה"ס	
"השיטה"  יבנו	6	כיתות	נוספות	בבי"ס	ע"ש	אילן	
ואסף	רמון  במהלך	השנה	הוקמו	ושופצו	9	ספריות

 
 נרכשו	מחשבים	חדשים  הוקמו	פינות	עבודה	לבתי	
הספר	במסגרת	עוז	לתמורה	ואופק	חדש  בוצעו	
עבודות	גינון	והתקנת	מתקני	חצר	והצללות	בבתי	הספר	
וגני	ילדים	 יבנה	אולם	ספורט	חדש	ב"קציר"  ועוד.

תכניות לימוד והעשרה
גני ילדים

"ספרית פיג'מה"	-	מנחילים	לילדים	אהבה	לקריאה	
ומעודדים	דיון	בערכים	יהודיים	בחיק	המשפחה	ובגן	

הילדים,	בשיתוף	קרן	הרולד	גרינספון.
בניית מודלים חינוכיים ייחודיים	-	גנים	מוזיקליים,	גנים	
עם	דגש	בחינוך	גופני,	אומנות	פלסטית,	דרמה,	מדעים.

גוגלה	-	כלים	ממוחשבים	המיועדים	לקדם	את	החינוך	
ואת	ההתפתחות	של	ילדים	צעירים,	אשר	עדיין	אינם	

יודעים	קרוא	וכתוב.	
חינוך לאוריינות סביבתית-	החינוך	הערכי-	חברתי-	אזרחי	

בגן	הילדים	הוא	חלק	מטיפוח	אוריינות	סביבתית	בגן.
החינוך הסביבתי-	משולב	בסדר	היום	השוטף	של	הגן,	
הילדים	מתנסים	וחוקרים	בנושאים	שונים	הקשורים	

לטבע	ולעולם	בר	קיימה.
תכנית מיל"ת-	פועלת	ב-	21	גני	ילדים,	על	פי	קריטריונים	
יום	 והארכה	של	 ומהווה	המשך	 של	משרד	החינוך	

הלימודים	הרגיל.
"מסע לעולם השחמט"	-	משחק	השחמט	בגני	הילדים	
מסייע	לממש	את	היכולת	האישית	של	הילד,	מלמד	
לקחת	אחריות	על	המעשים	ומשפר	את	הביטחון	והדימוי	

העצמי.

 רצפים	-	תוכנית	פדגוגית	מערכתית	שמטרתה	לאפשר	
מעבר	טבעי	בין	הגן	לבית	הספר.
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גישורון-	תוכנית	מערכתית	המייצרת	ומקדמת	שפה	
משתפת	ואקלים	בטוח	בגן	הילדים.

קשת	-	תוכנית	התערבות	מערכתית	מורחבת-	רב	
תחומית-	מותאמת	לצרכי	האוכלוסייה,	מודל	ייחודי	

לעיר	רחובות.
ילדים	 -	תוכנית	התערבות	מערכתית	עבור	 מעג"ן 

המתקשים	בתפקודם	במסגרת	החינוך	בגיל	הרך.	

פרס	חינוך	ארצי	לגן	נופר
גן	הילדים	"נופר",	בהנהלתה	של	ברכה	זלץ,	זכה	בפרס	
חינוך	ארצי	למוסדות	חינוך	2012,	בגין	חינוך	לערכים,	מיצוי	
יכולתו	של	התלמיד,	פיתוח	סקרנות	ומוטיבציה	ללמידה,	

מסוגלות	אישית,	עידוד	יצירתיות	וחשיבה,	ועוד.	

ילדי	גן	חיננית	וגן	נרקיס	זכו	במקום	הראשון	בבניית	רובוט	
טכנולוגי	שימושי,	במסגרת	פסטיבל	מדע	וסביבה	שהתקיים	

בחול	המועד	פסח	בגן	המייסדים

חינוך יסודי

חנוכת	בית	הספר	ע"ש	אילן	ואסף	רמון,	במעמד	שר	החינוך	
ח"כ	גדעון	סער,	רונה	רמון	וראש	העיר,	רחמים	מלול

תזמורת סולמות-	בביה"ס	הדרים	הוקמה	בשנה	שעברה	
45	תלמידים	 תזמורת	כלי	נשיפה.	בתזמורת	מנגנים	
מכתות	ה'-ו'	על	כלים	רבים	ומגוונים.	השנה	הצטרפו	26 
תלמידים	נוספים	ללימודי	המוסיקה.	התזמורת	הוקמה	
במסגרת	פרוייקט	"סולמות"	מוסיקה	לשינוי	חברתי	
ע"י	התזמורת	הפילהרמונית	הישראלית	בשיתוף	עם	

אוניברסיטת	תל	אביב,	קרן	היסוד	ועיריית	רחובות.

חנוכת	תחנת	רדיו	בביה"ס"	יבנאלי	

תקשוב	-	תכנית	חדשנית	שמטרתה	להוביל	לקיומה	של	
פדגוגיה	חדשנית	בבתי	הספר	תוך	הטמעה	של	טכנולוגיית	
המידע ICT.	בביה"ס	הותקנו	כיתות	מתוקשבות,	הכוללות	
ברקו,	מחשב	נייד	למורה,	אמצעי	שמע	ומחשבים	ניידים	

לשימוש	התלמידים.
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טקס	חנוכת	ספרייה	בבית	הספר	הרצוג	ברחובות,	במעמד	
ח"כ	יצחק	הרצוג	וסגן	ראש	העיר	ומחזיק	תיק	החינוך	זוהר	

בלום,	מנהל	אגף	החינוך	והנוער,	חיים	בדש

קריאה בהנאה -	מתנדבים	מגיעים	לבתיה"ס	ומקריאים	
בפני	תלמידי	כיתות	א'-ג'	סיפורים,	בשיתוף	משרד	החינוך,	

החברה	למתנ"סים	ו"ידיד	לחינוך".	
התנדבות -	התנדבות	ותרומה	לקהילה	מהווים	ערך	
משמעותי	ובבתי"ס	נאספו	תחפושות,	מצרכי	מזון,	שמיכות	

ועוד	עבור	משפחות	נזקקות.
מיל"ת -	מסגרות	יום	לימודיות	תוספתיות.	התוכנית	פועלת	
ב-2	בתי"ס	יסודיים	ומהווה	המשך	של	יום	הלימודים	הרגיל.
קרב	-	תוכנית	העשרה	לתלמידים,	פועלת	בבתיה"ס	
היסודיים	כולל	בחינוך	המיוחד,	במימון	העיריה	וההורים.	
לקראת	סיום	שנה"ל	התקיים	יום	שיא	של	התוכנית	

העירונית	"ילדות	בראי	הקולנוע".	
אמירים-	מיועדת	לתלמידים	מצטיינים	במטרה	להרחיב	

את	תחומי	הידע	של	התלמידים.
נתיב האור-	התוכנית	מיועדת	לילדים	בכיתות	ה'	ומקנה	

לתלמידים	ידע	בשימוש	בטוח	וחסכוני	בחשמל.	

גן	אקולוגי	בשריד

הוקם	גן	מדעי-	אקולוגי	בבית	הספר	"שריד",	באמצעות	
החברה	לפיתוח	רחובות	ובשיתוף	משרד	החינוך	ובית	
הספר	לאיכות	הסביבה,	אשר	מוביל	פעילות	שמטרתה	
לחזק	את	הקשר	לערכי	הטבע,	לחנך	לשמירה	על	הסביבה	
ולחקר	הסביבה.	בין	העבודות	שבוצעו:	הנגשת	הכניסה	
הראשית,	פיתוח	החצר	הקדמית,	הקמת	שטח	הגן,	הצבת	

מתקנים	ללימוד	אנרגיית	הקול	ופינת	חי.	

ערב	הוקרה	למערכת	החינוך	2012

הם משלנו...

הזוכה	בתחרות	כתיבה	ארצית	-	פנטנש	פנטה,	תלמידת	כתה	
ו'	בבית	הספר	"הדרים"	ע"ש	יונה	בוגלה,	זכתה	השנה	בתחרות	

כתיבה	ארצית	עם	"סיפורו	של	הסוס	חץ".	

נועם	בנים	במקום	הראשון	בחידון	ההלכה	הארצי	-	בחידון	
ההלכה,	שהתקיים	ביד	בנימין	זכה	תלמיד	בית	הספר,	עזרא	
ברקוביץ,	במקום	הראשון	לאחר	שהפגין	בקיאות	רבה	במהלך	

החידון.

שביט	כחלון	מרחובות	זכתה	במקום	הראשון	בתחרות	הארצית	
"הנואם	הצעיר"	עם	נאום	בנושא	'אנורקסיה'.	תלמידת	כיתה	

ו'	מבית	הספר	"בן	גוריון".	
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קולטים באהבה 
תוכנית	פאקט	)PACT(	הינה	תוכנית	לקידום	הורים	
וילדים	מלידה	ועד	גיל	18,	מקהילת	יוצאי	אתיופיה	
ברחובות.	על	פי	נתוני	פרויקט	PACT,	בשנת	תשע"ב	
נהנו	מתמיכת	התוכנית	כ	1800	ילדים	ומשפחותיהם	
מלידה	ועד	גיל	18  המרכז	ההתפתחותי	בקרית	
משה	שהוקם	לפני	כ-8	שנים	ע"י	פאקט	באמצעות	
תמיכה	כספית	נרחבת	של	הפדרצייה	היהודית	בניו-

יורק,	הורחב	השנה,	ועבר	תהליך	של	קבלת	הכרה	ע"י	
משרד	הבריאות	כמרכז	התפתחותי	טיפול	 עיריית	
רחובות	לקחה	אחריות	ניהולית	ותמיכה	תקציבית	
במרכז	וביה"ח	קפלן,	המכון	להתפתחות	הילד,	מלווה	
את	המרכז	ליווי	מקצועי	 במעונות	היום	שולבו	השנה	
כ	94%	מילדי	הקהילה	בגילאים	לידה	עד	3,	שנהנו	
מתוכנית	העשרה	שפתית,	איתור	וטיפול	בפערים	
התפתחותיים	ע"י	צוות	פארא-רפואי	בטיפות	חלב,	
הדרכות	הורים	בתחומים	התפתחותיים	שונים	 
בגני	הילדים	פעלה	השנה	תוכנית	לתגבור	שפתי	
ואוריינות	שבה	השתתפו	255	ילדים	בגילאיים	3-6 
שנים.	הילדים	הציגו	צמצום	פערים	יפה	בסוף	השנה,	
כ	79%	מהילדים	העולים	לכתה	א	נמצאים	בתפקוד	
תקין	 הילדים	השתתפו	במהלך	הקיץ	בתוכניות	
מוכנות	לכתה	א'	 במסגרת	ביה"ס	היסודי,	פעלה	
השנה	תוכנית	לצמצום	פערים	לימודיים	בתחום	
השפה,	החשבון	והאנגלית	 במסגרת	פעילויות	
העשרה	בשעות	אחה"צ,	כ-400	ילדים	השתתפו	
השנה	בחוגי	העשרה	שונים	במתנ"סים	ו-80	ילדים	
השתתפו	בתוכניות	למצויינות	שונות	ברחבי	העיר	
 436	ילדים	מחט"ב	משתתפים	בתוכניות	תגבור	
ולמידה,	מהם	88%	ממשיכים	לבתי	ספר	תיכוניים	
עיוניים	בעיר	 395	תלמידי	תיכון	משתתפים	בתוכנית	
"אופק"	להכנה	לבגרות	ולבגרות	איכותית,	הכוללת	
עבודה	בקבוצות	למידה	קטנות,	תוך	מעקב	אישי	
אחר	ההתקדמות	של	כל	תלמיד	ותלמידה	 תודות	
לשותפים	שלנו:	תוכנית	פאקט	במימון	הג'וינט	
ופדרציית	ניו-יורק,	משרד	החינוך,	שיקום	שכונות,	
משרד	הקליטה,	תוכנית	חומש,	קרן	רש'י,	הפרויקט	

הלאומי	ופידל.	

שרותי חינוך ורווחה- שח"ר
מחלקת	שח"ר	נערכת	עם	קציני	הביקור	הסדיר	
לעבודה	שוטפת	עם	תלמידים	במצבי	נשירה	לכלל	
המגזרים	במסגרות	החינוך	בעיר	ובמסגרות	חינוכיות	

מחוץ	לעיר.
תל"ם	-	"תוכנית	לימודים	מעצימה"	במטרה	להוביל	
לבגרות	מלאה	בחטיבות	הביניים	 מל"א	-	"מרחב	
למידה	אחר"	למניעת	נשירת	תלמידים	בחטיבות	
–	הפעלת	בני/ות	שירות	 הביניים	 שירות לאומי 
לאומי	בחטיבות	הביניים	הממלכתיות	ליצירת	קשר	
בין-אישי	עם	תלמידים	על	מנת	להעצימם	ולשפר	
את	תפקודם	הלימודי	 מב"ר -	"מסלול	בגרות	רגיל"	
בתיכונים,	המלווה	בהנחיה	לצוותים	החינוכיים	העובדים	
בכיתות	מב"ר	 צהלה	-	מיועד	לתלמידים	בחט"ב	
והתיכונים	בעיר	לעידוד	ערכים	מעורבות	חברתית	
ותרומה	לקהילה	 תגבור אנגלית	-	מיועד	לתלמידי	ד'-

ו'	בני	העדה	האתיופית	ותושבי	קריית	משה	 לימודיות 
-	מיועד	לתלמידים	בני	העדה	האתיופית,	בהמשך	
ליום	הלימודים	בבתי	ספר	יסודיים	ובשכונת	קריית	
משה	 חומש -	תוכנית	המיועדת	לקידום	תחום	הגיל	
הרך	ותחום	הנוער	בקריית	משה,	באמצעות	תקציבי	
החומש	של	משרד	החינוך	 מועדוניות	-	טיפוליות	
חינוכיות	המופעלות	בשעות	אחר	הצהריים	בשיתוף	
האגף	לשירותים	חברתיים	 גישור	-	קידום	השפה	
הגישורית	בגני	הילדים	ובבתי	הספר	 פר"ח	-	פרויקט	
חונכות	לעזרה	פרטנית	לתלמידים	בחינוך	היסודי	
והעשרה	לילדים	בקבוצות	קטנות	 מרכז תקשורת 
בקריית משה	-	העשרה	בתחומי	דעת	מגוונים	לילדים	
בשכונת	קריית	משה	 להב"ה "לקראת השכלה 
באוניברסיטה העברית"	-	לתלמידים	החל	מכתה	
י',	החושפת	בפני	התלמידים	את	עולם	האקדמיה	
ומאפשרת	להם	לצבור	יחידות	לימוד	העומדות	לזכותם	
גם	לאחר	שירותם	הצבאי	 מתמטיקה למוכשרים -	
המיועדת	לתלמידי	כיתות	ו'-י',	המוכשרים	במתמטיקה,	
בשיתוף	אוניברסיטת	בר	אילן.	התלמידים	מסיימים	
5	יח"ל	 את	בחינת	הבגרות	במתמטיקה	בהיקף	של	

כבר	בכיתה	י'.	

מתמטיקה	למוכשרים
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חינוך על יסודי

כנס	מצטיינים	בחינוך

עוז לתמורה-	בשנת	הלימודים	תשע"ב	החלה	רפורמת	
"עוז	לתמורה"	-	הרפורמה	מופעלת	במרבית	בתי	הספר	
התיכוניים	בעיר.	במסגרת	הרפורמה	נבנו	פינות	עבודה	
למורים	ומוקצות	שעות	לעבודה	פרטנית	עם	תלמידים.

כיתות ומסלולי מצוינות בבתי הספר-	מסלולי	מצוינות	
מדעית	נפתחו	בדה	שליט,	אורט	ותיכון	למדעים.

כיתות מופ"ת -	כיתות	לקידום	מצויינות	והצטיינות	
מדעית	וחברתית	פועלות	בהצלחה	רבה	בדה	שליט,	

אורט,	אמי"ת	בנים-המר	ואמי"ת	בנות.
כיתות נחשון בחטיבה ובתיכון קציר-	תוכנית	תלפיות	
של	משרד	הביטחון	להכשרת	תלמידים	למצוינות	ערכית	

לימודית	ואישית.	
מאורט רחובות ליחידות עילית של חיל התקשוב בצה"ל 
-	תלמידי	מגמת	מדעי	הנדסה	–	אלקטרוניקה	מקרית	
החינוך	אורט	יוכשרו	ליחידות	עילית	בחיל	התקשוב	בצה"ל.
פרויקט כתום	-	מחשב	נייד	לכל	מורה	ולכל	תלמיד	
בשיתוף	מכון	דוידסון	בדה	שליט	חטיבה	ב'	ובישיבת	

עמיחי.
מצוינות בתחום החברתי- ערכי –	ציינו	60	שנה	לפטירתו	

של	ד"ר	חיים	ויצמן
יצאנו	בתוכנית	עירונית	של	"אמץ	אתר"	היסטורי	בעיר,	  

בשיתוף	עמותת	שמר
תיכון	קציר	מוביל	תעודת	בגרות	חברתית  

השתתפות	פעילה	בתנועות	הנוער,	במועצת	תלמידים,	  
בנוער	נאס"א,	בפרויקטים	של	מחויבות	אישית	ויוזמות	

לפיתוח	מנהיגות	חברתית	החל	מכיתה	ז'
תוכנית	ההכנה	לקראת	גיוס	ושרות	ביחידות	הנבחרות	  
פרויקט סחל"ב-	פרויקט	משותף	לקריה	למחקר	גרעיני	
בנחל	שורק	ולמרכז	למחוננים	ומצטיינים	ברחובות,	העוסק	

בשדות	מגנטיים	ובחשיפה	היומיומית	להם.

ערב	מגמת	מוסיקה	דה-שליט

חידון	מורשת	בשיתוף	בית	יד	לבנים

חנוכת	חדר	מוסיקה	בישיבת	הדרום

מצטייני	מגמת	ערבית	בסמינר	
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מגמת	תקשורת	קציר	זכו	בפרס	בפסטיבל	"הרצל	הזהב".	

למצויינות  מרכז   - פיס  אשכול 
במדעים ואומניות

התקיימו	7	תערוכות	מתחלפות	במבואת	האשכול  
יום	לאומי	לאינטרנט	בטוח	לכיתות	ז'	בחטיבות	ביניים	  

קציר	א'	וקציר	ב'
באליפות	עכבר	הזהב	2012	הגענו	לשלב	ב'  

התקיים	שבוע	"אורח	חיים	בריא"	בהיקף	עירוני,	טקס	  
פתיחה	חגיגי	במעמד	ראש	העיר	ומנהל	מרכז	רפואי	

קפלן
הרצאות	עמותת	בשער	הועברו	לתלמידי	ט',	יא-יב'  

קבוצת	מצוינות	עירונית	לפיתוח	מנהיגות	טכנולוגית	  
וניהול	ידע	של	חברת	נס	טכנולוגיות	–	לתלמידי	יא'

כל	אחת	 FLL	השתתפו	חמש	קבוצות,	 בתחרות	  
מהקבוצות	קיבלה	פרס	בתחרות	האזורית	וקבוצה	

אחת	עלתה	לגמר
שתי	קבוצות	השתתפו	בקורס	יזמות	מטעם	התעשידע	  
מקום	שני	בארץ	בתחרות	"הממציא	הצעיר	לעולם	  

בטוח"
התקיים	ערב	חשיפה	של	תוכניות	המצוינות	העירוניות	  

לכל	המצטיינים	בכיתות	ט'	בשיתוף	מכון	דוידסון
ערבי	מגמה	של	המגמות	הייחודיות	בקרית	החינוך	  

קציר:	ערבי	מוסיקה,	מחול,	תקשורת
פעילות	עירונית	למניעת	סמים	ואלכוהול	בשיתוף	  

המשטרה	לתלמידי	ט'	בעיר
פרויקט	"ירוק	מחשמל"	בשיתוף	חברת	החשמל,	  

שמטרתו	שימוש	מושכל	בחשמל
כנס	"תלמידים	חוקרים	ברחובות"	התקיים	ביום	המדע	  

הבינלאומי	לכל	תלמידי	ט'	בעיר
והוקרה	של	 כנס	מצטיינים	בחינוך	התקיים	לציון	  
תלמידים	מצטיינים,	אשר	זכו	בתחרויות	עירוניות,	

ארציות	ובינלאומיות	במקומות	הראשונים,	התקיים	
במעמד	חתן	פרס	ישראל,	פרופ'	דוד	מילשטיין

קורס	"טבע	הכימיה"	בשיתוף	פר"ח	ומכון	דוידסון	  
התקיים	לתלמידי	ח'-ט'	מכל	העיר.	

אשכול	פיס



מחנכים באהבה

16

הנוער שלנו מוביל!
שבוע	תנועות	נוער	

שבוע	תנועות	הנוער,	בשיתוף	העיריה,	מועצת	הנוער	 	
העירונית	ותנועות	הנוער,	הוכתר	כהצלחה	אדירה	
ואלפי	הגיעו	לפעילויות,	שכללו	מפגן	מרשים	של	
פעילות	תנועות	נוער,	צעדה	משותפת	לאורך	רחוב	
הרצל,	פעילות	הסברה	באוהל	"זכור"	לזיכרו	של	
ראש	הממשלה	יצחק	רבין	ז"ל	ועצרת	מחאה	נגד	

האלימות,	בסימן	"עושים	לייק	לחיים".	

מחלקת	הנוער	מובילה	את	תחום	מנהיגות	הנוער	 	
בעיר,	מחטיבת	הביניים	ועד	תיכון	ומציעה	פרויקטים	
חינוכיים	וחווייתיים	הפתוחים	לכלל	בני	הנוער	בעיר:	
מועצת הנוער העירונית-	תפקידה	העיקרי	של	  
המועצה	הוא	לתפקד	כסוכן	חברות	ולהעמיק	את	

פעילות	הממסד	עם	הקהילה	ובני	הנוער.	

נאס"א-	בשיתוף	עם	הרשות	למלחמה	בסמים-	  
קבוצת	מנהיגות	עם	ראיה	חברתית	

מובילים יחד-	תכנית	הידברות	בין	דתיים	לחילונים	  
ויצירת	פרויקטים	משותפים	בנושאים	שונים	והעברתם	

לכלל	תושבי	העיר.
פרויקט ח"ן בשיתוף בית איזי שפירא-	פיתוח	  
מנהיגות	נוער	כמנוף	לשינוי	עמדות,	בקרב	בני	נוער-	

כלפי	אנשים	עם	מוגבלויות	ונכויות	התפתחותיות.
מד"צים-	הכשרה	הדרכתית	כשבסופה	מקבלים	  
את	התעודה	המיוחלת	של	מדריך	צעיר	ובאמצעותה	
יכולים	להדריך	בקייטנות	בחופש	הגדול	ובמתנ"סים	

השונים.
שגרירים צעירים בשיתוף משרד החוץ	-תכנית	  
חינוכית,	ערכית	רב	תחומית	וחווייתית	המשלבת	
לימוד	תחומי	ידע	מגוונים,	כישוריי	חיים	ותכנים	מעולם	

הדיפלומטיה	וההסברה.
מנהיגים צעירים-	תכנית	חינוכית	המספקת	ראייה	  
רחבה	על	נושא	המנהיגות,	חתירה	למצוינות	והצלחה	
וטיפוח	היכולות	האישיות	–	שכליות	 תוך	פיתוח	

ורגשיות.	
מרכז ה"עירונוער"-	מרחב	פתוח	הפועל	כל	יום	בין	  
השעות	15:30 20:00-	בסימן	מנהיגות,	דוגמה	אישית	

וחיבור	בין	כל	שכבות	הגיל	מ	14-18 
מרכז הכנה לצה"ל-	הכוונה	מקצועית	והכנה	רגשית	  
למעבר	בין	המסגרת	האזרחית	לצבאית	תוך	שימת	
דגש	על	שירות	משמעותי	ומיצוי	הפוטנציאל	האישי.
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גרעין הנח"ל העובד והלומד ברחובות גרעין רועם-	  
פרק	המשימה	של	גרעין	רועם	מחולק	לפעילות	בוקר	
ופעילות	אחה"צ	בעירונוער,	מתנ"ס	קרית	משה	וקידום	

נוער	קרית	משה.
"אחרי לצה"ל" -	עמותה	חינוכית	חברתית	הפועלת	  
במטרה	להצמיח	מנהיגות	צעירה	ולעודד	מעורבות	

חברתית	בקרב	בני	נוער	וצעירים.
יום	 יום	מד"צים,	 נוער,	 יום	מנהיגות	 	- ימי שיא   
העצמה	נשית,	יום	עיון	מקצועי	לעובדי	נוער,	הענקת	
תעודות	מחוזיות	ממשרד	החינוך-	מנהל	חברה	ונוער	
למצטיינים	בהתנדבות,	פעילות	לבני	הנוער	בחופש,	
ערב	להקות	צעירות,	הופעות,	אירועי	קיץ,	מרתוני	

סטנד	אפ,	ועוד.	

חינוך מיוחד 
1359	תלמידים	קיבלו	זכאות	לשירותי	חינוך	מיוחד
984	מתלמידי	החינוך	המיוחד	לומדים	במסגרות  
נפתחות	 שנה	 בכל	 בעיר	  לצורכיהם	 המותאמות	
 מסגרות	חינוך	מיוחד	בכל	המגזרים	על	מנת	להתאים
לביקוש	הקיים	 המענה	ניתן	בשילוב	כיתות	מיוחדות	
בבתי"ס	רגילים:	כיתות	לילדים	המאובחנים	על	רצף	
 האוטיזם,	ילדים	עם	קשיים	התנהגותיים	וילדים	עם

לקויות	למידה	 בעיר	פועלים	3	בתי"ס	לחינוך	מיוחד-	
בי"ס	"לוטם"	לילדים	המאובחנים	על	רצף	האוטיזם,	
בי"ס	"עידוד"	שהשנה	הסב	את	אופיו	לבי"ס	לילדים	
 המאובחנים	על	רצף	האוטיזם	ובי"ס	הנמצא	בתוך
ביה"ח	קפלן	לילדים	המאושפזים	בביה"ח	 במסגרות	
הגיל	הרך	קיימות	מסגרות	לילדים	המאובחנים	על	
רצף	האוטיזם,	מסגרות	לילדים	עם	עיכוב	התפתחותי	
ושפתי	וכן	מסגרת	גני	לימן	לילדים	עם	פיגור	שכלי	 ישנו	
מענה	נרחב	גם	למגזר	החרדי	באמצעות	גנים	לעיכוב	
התפתחותי	ושפתי	וכן	כיתות	לחינוך	מיוחד	 הפעילות	
במערך	החינוך	המיוחד	כוללת	סל	שעות	של	המתי"א	-	
הוראה	מתקנת,	קלינאית	תקשורת,	ריפוי	בעיסוק,	תרפיות	
מסוגים	שונים	 לכל	מסגרת	של	חינוך	מיוחד	מוקצה	
פסיכולוג	 העיריה	מממנת	הרחבת	שעות	הפעילות	
במסגרות	של	החינוך	המיוחד	בעידוד	ובגני	לימן,	כולל	
יום	לימודים	ארוך,	חוגי	העשרה	אחה"צ	וארוחת	צהריים	
חמה	 בבי"ס	לוטם	מפעילה	העיריה	נופשונים	לילדים	
בסופי	שבוע,	על	מנת	לסייע	להורים	 המרכז	הטיפולי	
"בית	אחד"	לילדים	המאובחנים	על	רצף	האוטיזם	גדל	
משנה	לשנה	וכלל	השנה	גם	קבוצות	בוקר	לילדים	שטרם	
נכנסו	לגני	העיריה	 במקום	קיימים	טיפולים	עפ"י	סל	
הבריאות	וכן	הדרכת	הורים	ופעילויות	אחה"צ	 השנה	
התקיימה	תערוכה	ייחודית	בנושא	פיסול	ומיצב	בסביבה	

ירוקה	לזכרה	של	חנה	ברום	ז"ל,	עובדת	בי"ס	עידוד.	

"בית	אחד"	

 
	תערוכה	לזיכרה	של	חנה	ברום
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סל תרבות
כ-	3500	תלמידים	מבתי	הספר	היסודיים	וחטיבות	 	
הביניים	בעיר	צפו	בהצגות	תיאטרון	במסגרת	סל	
תרבות	עירוני	ברחובות,	באמצעות	בית	דודניקוב.	
סל	תרבות	פועל	מזה	כ-	8	שנים	ובמסגרת	פעילות	
בית	דונדיקוב	נערכים	לילדי	העיר	הצגות,	מופעים	
וטיולים,	מהאיכותיים	המוצעים	בשוק,	לצד	ציון	חגים	
לאומיים	וסיורים	היסטוריים.	תכולת	סל	התרבות	
העירוני	מיועדת	לבתי	הספר	היסודיים	וחטיבות	

הביניים	בעיר.	

	טקס	שבועות	לילדי	העיר	

"בית דרור" להנחלת מורשת השואה 
ברחובות 

ערך	השנה	מפגשים	בין	תלמידי	בתי	הספר	וניצולי	  
השואה	בעיר.	דניאלה	בק,	מנהלת	הבית:	"המפגשים	
נועדו	להכיר	את	הנושא	דרך	הסיפור	האישי	כשהדגש	
הוא	על	החיים	בתנאים	הקשים	ועל	רוח	האדם".	השנה	

שופץ	הבית	על	ידי	העיריה	ועוצב	מחדש

שתי	תערוכות	הוצגו	בו	בנושא	זיכרון	השואה-	של	  
האמן	עמי	ביברמן	ז"ל	ושל	תלמידי	המגמה	לאמנות	

של	תיכון	דה-	שליט

בית	דרור	השתתף	בהכנה	למסעות	בפולין	של	תיכון	  
קציר	וגינסבורג	ביבנה

בית	דרור	יזם	את	מפעל	"שברי	זיכרון"	ואוסף	חפצים,	  
תמונות,	יומנים	של	אנשים	הקשורים	לשואה,	במטרה	

להציגם	לדור	הצעיר

במקום	נערכות	השתלמויות	של	יד	ושם	למורים,	הוקמה	  
אנדרטת	קרון	הכפתורים,	נערכים	טקסי	זיכרון	של	
קבוצות	פרטיות	והדלקת	נרות	והקראת	שמות	"לכל	

איש	יש	שם"

"בית	דרור"

בית הספר העירוני להורים
בית	הספר	העירוני	להורים	הינו	המסגרת	ההולמת	  
המציידת	הורים,	סבא	וסבתא	ואנשי	מקצוע,	בידע	
מקצועי	ומקנה	להם	כלים	לתקשורת	יעילה	במשפחה	

ובקהילה
בשנת	2012	השתתפו	כ-5,000	איש	באמצעות	פריסה	  

רחבה	של	פעילויות	ברחבי	העיר
נפתחו	חוגי	הורים	במרכז	העיר,	בשכונות	ובמוסדות	  
החינוך,	להורים	לילדים	בגיל	הרך,	להורים	לילדים	בגיל	
בית-ספר,	להורים	למתבגרים,	להורים	לילדים	בעלי	
צרכים	מיוחדים,	להורים	עולים,	למשפחות	חד	הוריות,	

להורים	לילדים	עם	לקויות	למידה
התקיימו	שני	מרכזי	ייעוץ	להורים,	במתכונת	קשר	  

משפחתי-	באמצעות	משפחה	מתנדבת
התקיימו	הרצאות	להורים	בגנים,	בצהרונים	ובבתי	הספר   

נפתח	קו	פתוח	להורה	"יש	את	מי	לשאול"  
ועוד  

השנה שהיתה...

קבלת	פנים	בלשכת	ראש	העיר	לחמישה	תלמידי	כיתות	 	
ט'	מבתי	הספר	'דה	שליט'	ו'קציר',	הלומדים	בתוכנית	

הנשיא	באוניברסיטת	תל	אביב.
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מצטיינים	בספורט



תרבות, ספורט ופנאי
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ת  ו ב ר ת ה ל  ש ה  ת ח י ר פ
החברה	העירונית	לתרבות,	ספורט	ונופש	מפעילה	
באמצעות	עשרות	מרכזי	תרבות	ואמנות,	את	הליבה	
התרבותית	והעשרתית	של	העיר	ונותנת	מענה	לעשרות	
אלפי	תושבים,	מבוגרים,	ילדים	וטף	בכל	ימות	השנה,	לצד	

אירועי	שיא	ופסטיבלים	ארציים	ובינלאומיים.

הפסטיבל הבינלאומי לפסלים חיים

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי 
נשים בקולנוע

בשיתוף עמותת נשים בתמונה

פסטיבל מדע וסביבה 
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"בירה, מדע ומצב רוח"
בשיתוף מכון ויצמן למדע ומקומות הבילוי בעיר

פסטיבל סוכות 
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אירועי לילה לבן

פסטיבל המדע
של מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן 

למדע, בשיתוף העיריה

צילום:	איתן	בלסון
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חגיגות פורים

מימונה עירונית

חגיגות יום העצמאות
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חגיגות יום העצמאות

מסע אופניים

צעדת רחובות
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הקפות שניות

צילום:	נתי	הורטיג

צילום:	אולפני	רחובות

חג הסיגד - באדיבות מתנ"ס 
קריית משה

סדרת ערבי שירה וזמר עברי 
בחודשי יולי-אוגוסט

אירועי סוף הקיץ 
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אירועי סוף הקיץ, המשך

אירועים לנוער, צעירים וסטודנטים

תרבות כל השנה
מרכז התרבות ע"ש סמילנסקי

סדרות	מוסיקאליות	של	מופת	עולם	המוסיקה,	סדרות	
ספרותיות	מגוונות,	טיולים	מרתקים,	הקרנות	סרטים	
בסינמטק	וסדרות	ערב	ייחודיות	שכללו	את	"רואים	עולם",	
מפגשי	תרבות	מופלאים	עם	טובי	המרצים	בארץ	ובעולם.	
במרכז	התרבות	מתפתחת	מדי	שנה	הקתדרה העממית 
רחובות,	הפותחת	עוד	שערי	תרבות	איכותית.	רמת	
המרצים,	מגוון	הנושאים	ומעל	לכל,	השרות	הטוב	והאישי	
לקהל	המשתתפים,	הביא	מעל	ל-15.000	משתתפים	

השנה	ולמיקומה	במקום	הראשון	בארץ!

חדש במכללה העירונית!
לימודי	ההשכלה	הגבוה	של	האוניברסיטה	הפתוחה,	
ידי	המל"ג,	 ושני	מוכרים	על	 המקנים	תואר	ראשון	
מתנהלים	החל	מהשנה	תחת	ניהולה	של	החברה	לתרבות	
וללא	דמי	מכללה!	המכללה	העירונית	מעניקה	שירותי	
השכלה	למבוגרים	ומציעה	שפע	רב	של	תחומי	לימוד	
וקורסים	בכל	ימות	השנה.	המרכז	לתקשורת	רחובות-	
מציע	הכשרה	בתחומי	הטלוויזיה	הצילום	ועבודות	האולפן	
והשנה	הנחנך	אולפן	טלוויזיה	חדש	ומשוכלל.	כתבות	

הטלוויזיה	הקהילתית	משודרות	בערוצי	הכבלים.	

שידור	באולפן	הטלוויזיה	
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בית האמנים
גלריה	לתערוכות	ייחודיות	וחדשניות	וכן	סטודיו	לסדנאות	אומנות,	

מפגשים	רב	תרבותיים	המשלבים	קהלים	וזהויות	מגוונות.	

הגלריה העירונית רחובות
אורה	קראוס,	אוצרת	ומנהלת	הגלריה	העירונית,	מביאה	
לעיר	תערוכות	ייחודיות	מידי	שנה.	תערוכה	מרכזית	תפתח	
ב	10.1.2013	"תהילה	שם	זמני".	קראוס:	"התערוכה	עוסקת	
באייקונים	שגורים	בתרבות	הישראלית,	מלכות	או	מלכים	של	
הביצה,	שמוכתרות	ומוכתרים,	ותוך	כדי	כך	יוצרים	את	דמותם,	
חיים	את	חייהם,	רוקמים	את	מלבושיהם,	ונטמעים	בחייהם".	

מיכה	קרישנר,	'תמי	בן	עמי'	1982,	פרט

בית מיכל
מרכז	תרבות	קטן	ואינטימי	לעשייה	אמנותית,	אינטלקטואלית	
ואיכותית.	בלב	ליבו,	ספרייה	מיוחדת	במינה	לילדים	ונוער.

במקום	פועלת	גם	גלריה	לאמנות	ישראלית	עכשווית	ובמקביל	
בבית	מיכל	מתקיימים	מפגשי	סופרים,	משוררים,	יוצרי	
קולנוע,	תיאטרון,	חוקרי	תרבות,	יהדות	פילוסופיה	ואמנות.	

מתוך	פעילות	בית	מיכל

חדש! מרכז התרבות חבצלת
מרכז	תרבות	שכונתי	בלב	ליבה	של	שכונת	חבצלת.	
תושבי	השכונה	וסביבתה	נהנים	במרכז	המציע	מגוון	
חוגים	פעילויות	ידע	חשיבה	ותרבות	לילדים	ומבוגרים.	

פעילות	שכונת	חבצלת	

בימת הנוער העירונית
מוסד	חינוכי	ותרבותי	מהמובילים	בארץ	לנוער	מוכשר	
בתחומי	אומניות	הבמה.	חניכי	הבמה	עוברים	סדנאות	
מקצועיות	של	משחק	ושירה	לילדים	נוער	ומבוגרים	
ומעלים	הפקות	מרהיבות	של	מחזות	זמר,	הצגות	ילדים,	
הצגות	מבוגרים	ועוד...	בימים	אלו	בונה	עיריית	רחובות	
אולם	ייחודי	לבימת	הנוער	בתוך	היכל	התרבות	העירוני.	

בימת	הנוער	בחזרות	למחזמר	שרק,	חנוכה	2012
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בית יד לבנים
הארגון	הייצוגי	הבלעדי	להנצחת	חללי	מערכות	ישראל	ונפגעי	
פעולות	האיבה,	להנחלת	מורשתם	ולטיפול	במשפחות	
השכולות.	עיריית	רחובות	הקימה	בבית	חדר	הנצחה	ומעלית	
להנגשת	המבנה	לכלל	הציבור.	בבית	התקיימו	גם	השנה	
פעילויות	מגוונות	ובהן	טיולים	מרתקים	בעקבות	סיפורי	
התנ"ך,	בית	מדרש	עירוני	לתנ"ך	ותערוכות	מתחלפות	
של	אמנים	בני	העיר	המוצגות	בגלריה.	כמו	כן	מתקיימות	

פעילויות	מסורתיות	של	שבת	תרבות	במשכן	הבית.
פרויקט הנצחה חדש המשותף לקק"ל -	נטיעת	עצים	לזכר	
הנופלים	בחודש	נפילתם	והענקת	תעודה	חתומה	בידי	ראש	

העיר	ויושב	ראש	יד	לבנים,	יוסק'ה	ורבר,	לבני	המשפחה.

יום	הזיכרון	לחללי	יום	כיפור

הקונסרבטוריון העירוני למוסיקה
בית	הספר	למוסיקה	בפיקוח	משרד	החינוך	מציע	מערכת	
לימודים	המשלבת	שיעורי	נגינה	יחידניים	ושיעורים	
קבוצתיים.	תלמידי	הקונסרבטוריון	השתתפו	השנה	
בקונצרטים	ובאירועים	רבים,	בטקסים	ובכנסים	ארציים.	

פילהרמוניה רחובות
מחלקת	המוסיקה	אמונה	על	כל	מופעי	הקונצרטים	
מגוון	 גם	השנה	 בעיר.	 המתקיימים	במהלך	השנה	

הקונצרטים	והמופעים	שהכילו	בהם	תרבות	ערכיות	
ומסורת	שימחו	תושבים	צרכני	מוסיקה	ותרבות.

פילהרמוניה	רחובות

ספורט
מחלקת	הספורט	בחברה	העירונית	מציעה	פעילות	ענפה	
לילדים	ומבוגרים,	לצד	אירועי	שיא	בספורט	עממי	ותחרותי.	
השנה	נפתח	לראשונה	בית	ספר	למחול	והמחלקה	עוסקת	
בהכשרת	תלמידי	בתי	הספר	למחול	ותנועה,	להתעמלות	
קרקע	ואקרובטיקה,	לכדורגל,	לכדורסל	בנים	ובנות,	לכדוריד,	

כדורעף	כדורשת	באולינג	ומועדוני	ההאבקות	והלחימה.	

סיום	חוגים	והענקת	גביעים
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תיקון	סלים	בעיר:	פיקוח	על	בטיחות	מתקני	הספורט	ברחבי	העיר

אירועי	הספורט	לשנת	2012	שמו	את	רחובות	על	המפה	
הארצית!	ביניהם	התקיים	מרוץ	'לילה	לבן',	צעדת	רחובות,	
מסע	אופניים	"רוכבים	בעצמאות",	עשרות	טורנירים	ותחרויות	
ברחבי	העיר	ועוד.	בני	העיר	מגיעים	להישגי	ספורט	ברמה	

בינלאומית	גם	בתחומי	הספורט	שאינם	אולימפיים.

צילום:	הלמוט	פלוברגר

טורניר	לזיכרו	של	יהודה	קירט	ז"ל
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ראש	העיר	מקיים	מידי	שבוע	סיורי	שטח	בפרוייקטים	לפיתוח	
העיר

ראש	העיר,	רחמים	מלול:	"העבודה	העצומה	בפיתוח	
בוצעה	בזמן	מאוד	קצר	וזה	כולל	תכנון	לא	פשוט,	
גיוס	תקציבים	וביצוע.	אנחנו	עובדים	קשה	מאוד	כדי	
לגייס	תקציבים	והכנסנו	מאות	מילוני	שקלים	לעיר	
כתוצאה	מפיתוח.	יש	בעיר	6600	יחידות	דיור	בשלבי	
בנייה	ואני	צופה	בתוך	כארבע	שנים	שנתברך	בעוד	
כ-	18	אלף	תושבים.	צריך	לתכנן	את	העתיד	שלהם,	
לבנות	עוד	מוסדות	חינוך	וציבור,	לתת	עוד	שירותים	
שיתאימו	לאוכלוסייה	הצעירה	שנוהרת	לעיר.	לא	
בכדי	בנינו	47	גני	ילדים	והשנה	אנחנו	בונים	עוד	20 

גנים,	יש	ביקוש	למגורים	בעיר".

פרוייקט הדגל - היכל התרבות העירוני
השנה	החלו	העבודות	להקמת	היכל	התרבות	העירוני,	תוך	
שימור	המבנה	ההיסטורי	שהוקם	בשנת	1912,	כבית	העם	
הראשון	של	המושבה.	הפרויקט	החדש	יכלול	הקמת	אולם	
מופעים	בסטנדרטים	הגבוהים	ביותר	ובו	כ-	780	מקומות	
ישיבה,	במה	מקצועית,	חדרי	ציוד	והלבשה	וכן,	הקמת	
מתחם	בימת	הנוער,	שיכלול	אולם	מופעים	ובו	כ-	150 
מושבים	וחדרי	סטודיו.	שטח	הבניה	הכולל	הינו	כ-	3,700 
מ"ר.	בית	הקולנוע	הישן	של	רחובות	נהרס,	ומבנה	בית	
העם	ההיסטורי	משומר	ומשוחזר	בטכנולוגיה	חדשנית,	

תוך	הבלטת	חזית	המבנה	על	רקע	היכל	התרבות.	
הרציונל	התכנוני	להקמת	היכל	התרבות	במבנה	הקיים	
הוא	הצורך	להחיות	ולחזק	את	מרכז	העיר	ולשלב	שימור	
מבנים	היסטוריים,	גישה	זו	נפוצה	כיום	בכל	רחבי	העולם	
ונתמכת	על	ידי	גורמי	המקצוע	לתכנון	ערים.	יחד	עם	
עבודות	הבניה,	יבוצעו	במקום	עבודות	פיתוח	נרחבות,	
הכוללות	פיתוח	חדש	לחזית	המבנה,	הקמת	בית	קפה	

והכשרת	מקומות	חניה.	
ההיכל	נבנה	באמצעות	החברה	לפיתוח	רחובות,	ה.ל.ר.	

אדריכלית:	נירה	רייכמן.	צפי	סיום:	דצמבר	2013

הפרדה מפלסית בכניסה הצפונית לעיר
עיריית	רחובות	ומשרד	התחבורה,	באמצעות	חברת	נתיבי	
איילון	נמצאים	בעיצומו	של	ביצוע	פרויקט	ההפרדה	
המפלסית,	בין	הכביש	ברחוב	הרצל	לבין	מסילת	הרכבת,	
בכניסה	הצפונית	לעיר.	הפרויקט	כולל	ביצוע	גשר	
להפרדה,	ריצוף	מדרכות,	סלילת	הכביש,	החלפת	תשתיות	
מים,	ביוב	וניקוז,	גינון	וטיפול	נופי,	התקנת	תאורה	וריהוט	
רחוב.	התכנון	יאפשר	הפרדה	מוחלטת	בין	נתיב	הנסיעה	
של	הרכבת	לבין	כביש	הכניסה	לעיר	לכלי	רכב	פרטיים	

וציבוריים	ויאפשר	זרימה	בטוחה	ונוחה	של	התנועה.	
מעל	לשנה	מתבצעות	העבודות	להפרדת	מסילת	
הרכבת	מהכביש,	כאשר	חלקו	הראשון	של	הפרויקט	
צפוי	להסתיים	בעוד	חודשים	ספורים	ולשנות	משמעותית	
את	תנועת	כלי	הרכב	בכניסה	הצפונית	לעיר.	הפרויקט	

מבוצע	בשלבים:	
	בוצעו	עבודות	שדרוג	ופיתוח	בשביל	המחבר	בין	דרך	
אצ"ל	לרח'	הרצל	ועבודות	תשתית	לטיפול	בקווי	
תקשורת,	בקטע	שבין	צומת	אופנהיימר	ורח'	הרצל	

לבין	צומת	הרחובות	דרך	יבנה	והרצל.	
	נזכיר	כי	בחודש	יולי	2012	החל	הליך	מורכב	להעתקת	
חמישה	עצי	אקליפטוס	הממוקמים	דרומית	למסילת	
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הרכבת	בצד	המערבי	של	הכביש.	עצי	האיקליפטוס	
הועתקו	ללולאת	הפקולטה	לחקלאות	הממוקמת	
מערבית	לרחוב	הרצל.	העתקת	העצים	התבצעה	תוך	
היערכות	לוגיסטית	מורכבת	מאוד	לאור	משקלם	הכבד	
של	העצים	ובעיקר	גוש	השורשים	שעומד	על	כ	70	טון	
ליחידה.	הרצון	לשמר	ולהגן	על	עצי	האיקליפטוס	הוביל	
להחלטה	לנסות	ולהעתיק	את	חמשת	העצים	על-אף	

הקושי	שלהם	לשרוד	את	ההעתקה.	
	לקראת	סיום	הקמת	הגשר	עצמו	והקמת	הקירות	
לרמפות	הגישה	אליו	מצפון	)צומת	המדע(	ודרום	
)הכניסה	לפקולטה	לחקלאות(	נמצאת	בשלבי	סיום.

	השלב	המשמעותי	הבא	של	הפרויקט,	שתוכנן	להסתיים	
לקראת	חודש	יוני	2013	נמצא	בשלבי	ביצוע	מתקדמים	
וצפוי	לכלול	פתיחה	לתנועה	של	חצי	הגשר	המערבי	
בפרויקט,	שיקל	משמעותית	על	תנועת	כלי	הרכב	
ברחוב	הרצל,	כולל	ביטול	מחסום	הרכבת	ההיסטורי	
והתנועה	ברחוב	הרצל	תזרום	בשני	נתיבים	לכל	כיוון.

	במהלך	החודשים	הקרובים	צפויות	להתבצע	עבודות	
להשלמת	יציקה	של	מיסעת	הגשר	וקירות	עליונים	
ברמפות	הגישה,	כך	שיאפשרו	השלמת	עבודות	תשתית	
עליונות	ברחוב	הרצל	הכוללות:ניקוז,תאורה,	תשתית	
עתידית	למערכת	בקרת	תנועה	של	ה	B.R.T	והעתקה	

של	קווי	חשמל	ראשיים	המזינים	את	פארק	המדע.
הפרוייקט	צפוי	להסתיים	בחודש	יוני	2014.	עלותו	כ-	130 
מיליון	שקל.	מנהל	הפרויקט	אמיר	חדד	-חברת	"יהל	

מהנדסים".

חידוש מתחם בנימין יעקב
במסגרת	תוכנית	השימור	העירונית	יצאה	העיריה,	
באמצעות	חברת	ה.ל.ר,	לחידוש	המתחם,	תוכנית	אשר	
תדגיש	את	עברה	ותיתן	פתח	לבניה	חדשה	והתחדשות	
עירונית	עם	דגש	על	מתחמים	נבחרים	ובעלי	משמעות	

לעיר	ולהתפתחותה.
בתי	המגורים	הראשונים	נבנו	לאורך	הרחובות	יעקב	ובנימין,	
בית	הכנסת	אהל	שרה,	בית	העם,	בית	הספר	סמילנסקי,	

בית	הספר	הראשון	של	המושבה	וגן	הילדים	הראשון.	
ראש	העיר	רחמים	מלול:	"חידוש	מתחם	בנימין-יעקב	
הינו	חלק	מתכנית	אב	רחבה	וכוללת	להחייאה	מחודשת	
של	המרכז	העירוני.	מדובר	במתחם	מהווה	את	אחת	
הפנינות	ההיסטוריות	והערכיות	בעירנו.	במתחם	זה	
שזורים	אלמנטים	ומבנים	בעלי	ערך	היסטורי-נוסטלגי	
המספרים	את	סיפורה	של	רחובות	עוד	משחר	שנותיה	
ובנוסף	אלו	שני	צירי	תנועה	מרכזיים	אשר	לא	טופלו	ויש	

צורך	להחליף	את	התשתיות".	
התכנית	לחידוש	מתחם	בנימין-יעקב	כוללת	שימור	
ושחזור	אדריכלי	של	מבנים	ואלמנטים	היסטוריים	–	ביניהם	
בתי	המגורים	הראשונים	בעיר,	בית	הכנסת	אהל	שרה,	
היכל	התרבות,	בית	הספר	סמילנסקי	וגן	הילדים	הראשון.	
כמו	כן,	במסגרת	התכנית	יבוצע	פיתוח	ושדרוג	תשתיות,	
יחודשו	המדרכות	והכבישים,	יותקן	ריהוט	רחוב	חדש,	

תאורה	ועוד.	עלות	הפרויקט	נאמדת	בכ	30	מיליון	₪.	
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אזור תעסוקה הורוביץ ומתחם 
הפאואר סנטר

פארק התעסוקה על שם הורוביץ הולך ומוקם בעצם 
ימים אלה במערב רחובות, באמצעות החברה לפיתוח 
רחובות. מדובר באחד הפארקים הגדולים באיזור המרכז, 
המשתרע על פני שטח כולל של כ 573 דונם, אשר יספק 
כבר בשנים הקרובות אלפי מקומות עבודה איכותיים 
לתושבי רחובות והסביבה. במהלך השנה האחרונה 
מתבצעות עבודות פיתוח בפארק, הכוללות בין היתר 
כבישי אספלט באיכות גבוהה, מדרכות רחבות ועבודות 
תאורה. בעצם ימים אלה אוכלס ב"פארק הורוביץ" מבנה 
תעסוקה שלישי, בניין רביעי נמצא בבניה ובניין חמישי 
עתיד לקבל היתרים בקרוב ופועלת בו "מכללת פרס".

בתחומי פארק התעסוקה הורוביץ עתיד לקום ה"פאואר 
סנטר" הגדול של רחובות. המרכז החדש נבנה על ידי 
חברת הבנייה פרשקובסקי ורשת הסופר מרקטים יוחננוף. 
בד בבד יוקם בפארק מתחם קניות ובילויים חדש בשם 
CENTRO, שיקום בתחנת הרכבת היזמית העתידית. 
 CENTRO -האדריכל הידוע טומי לייטרסדורף תכנן ב
מגוון גדול של חנויות בוטיק שימוקמו סביב פיאצה גדולה 
בסגנון איטלקי, בתי קפה ומסעדות וכן מתחם משרדים 
גדול. כמו כן עתידות להיבנות כ 600 חניות ללא תשלום 

עבור באי המתחם. 

איצטדיון עירוני
מתוכנן איצדטיון עירוני במתחם וייסגל במערב העיר 
רחובות, שיכלול 2,500 מושבים, מקומות לאח"מים, מסכי 
תוצאות, קומה תפעולית, מזנון, חדרי הלבשה ומלתחות 
לשחקנים, חדרי שופטים ועוד. בנייה בסטנדרטים גבוהים 
ובתכנון משרד האדריכלים גולדשמיט ארדיטי בן נעים. 

ביצוע באמצעות החברה לפיתוח רחובות, ה.ל.ר. 

לקראת ביצוע השוק העירוני
השנה יצא מכרז לבניית שוק עירוני חדש בסגנון מודרני 
ועכשווי והריסת השוק הקיים. בשוק מתוכננים כ- 140 
דוכנים, חניון תת קרקעי ושיפור חזית ופיתוח השטח 
בתחום המדרחוב ברחוב בילו שטח השוק 5,286 מ"ר, 
כולל מבנה מסחרי מקורה, חזית מסחרית לרח' בילו, 
אזור תפעולי וקומת חניון תת קרקעי בשטח של כ-4,000 
מ"ר. השוק מתוכנן לנוחיות התושבים כולל גישה נוחה 
וחווית קניה נעימה, בסמוך למיקומו הנוכחי ובביצוע 

החברה לפיתוח רחובות, ה.ל.ר. 

aastudio :הדמייה
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בונים שכונות חדשות 
רחובות המדע

בשלבי	איכלוס:	רחובות	המדע	הינה	שכונת	מגורים	
2456	יח"ד.	בשוליים	המזרחיים	של	השכונה	 בת	
מתוכננות	100	יחידות	דיור	צמודות	קרקע,	התכנית	
בעיקרה	מציעה	בניה	רוויה-	בניינים	בגובה	של	8-11 
קומות.	בשכונה	נבנו	מרכז	קהילתי,	גני	ילדים,	בתי	
ספר	והיא	נמצאת	בשלבי	פיתוח	מתקדמים,	הכל	

באמצעות	החברה	לפיתוח	רחובות.	

חצרות המושבה
פרויקט	חצרות	המושבה	ממוקם	במרכז	רחובות	
ותחום	בין	הרחובות	דרך	הים	וששת	הימים.	לשכונה	
נגישות	לצירי	תנועה	מרכזיים	והיא	כוללת	מבני	מגורים	
בבניה	רוויה	ושטחים	למבני	ציבור	ולפארקים	ירוקים.	

כביש 411 
יצאנו	לדרך:	החלו	עבודות	לסלילת	כביש	411,	שיחבר	
בין	מחלף	כפר	גבירול	במערב	)ועד	לכביש	42	-	בית	

עובד-יבנה(	ובין	כביש	40	בדרום	)סמוך	לצומת	ביל"ו(.	
כביש	דו-מסלולי,	דו-נתיבי,	כולל	שביל	אופניים	ושביל	
טיולים	נופי	לכל	אורכו.	עלות	הפרוייקט	כ-	140	מיליון	
שקל,	בביצוע	מע"צ.	צפי	סיום:	20	חודשים.	ראש	העיר,	
רחמים	מלול	מסר	כי	"הכביש	ישלים	את	טבעת	הכבישים	
העוקפים,	ישפר	את	הנגישות	ויפחית	את	עומסי	התנועה	

בתוך	העיר"

על הפרק: כביש 423 
הכביש	עתיד	לחבר	את	כביש	431	לכביש	40,	ממחלף	
נס	ציונה	ועד	דרך	בגין.	הכביש	יאפשר	לתושבי	רחובות	
431,	יצמצם	את	נפחי	 נגישות	לכביש	הרוחב	המהיר	
התנועה	מתוך	רחובות	ונס	ציונה	וישחרר	עומסי	יתר.	
הכביש	יהיה	דו-מסלולי	דו-נתיבי	ובקטע	עוקף	נס	ציונה	

יהיה	תלת-נתיבי.	
בקרוב: הפרדה מפלסית -141 גד 

פינשטיין ודרך הים
הפרדה	מפלסית	141	מתוכננת	להיבנות	השנה	בצומת	
הרחובות	גד	פיינשטיין-	ששת	הימים	ורחוב	דרך	הים	
ולתת	מענה	לבטיחות	המשתמשים	בדרך,	אשר	היום	
עוברים	מעל	פסי	הרכבת	אל	תוך	הצומת	וממנה.	במסגרת	
העבודות	מתוכננת	הסדרה	והרחבת	גד	פיינשטיין	ודרך	
הים	לכבישים	דו	מסלוליים,	שיפור	משמעותי	של	הכניסה	
הראשית	לעיר	מכיוון	מערב	מבחינה	תנועתית,	נופית	
ובטיחותית.	השתלבות	המחלף	עם	מערך	כביש	הטבעת	
המערבי	ברחובות,	שנמצא	בשלבי	תכנון	מתקדם	יצור	
מערך	תנועה	עירוני	אשר	ייתן	מענה	לפיתוח	העתידי	בעיר.
 32 150	מיליון	₪.	תקופת	הביצוע:	 עלות	הפרויקט:	

חודשים.

תצא	הפרדה	141
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בונים את העתיד - משמרים את העבר
שימור בית האסמים

השנה	התקיים	טקס	הנחת	אבן	פינה	לבית	הממוקם	בסמוך	
להיכל	התרבות	העירוני,	ברחוב	גורדסקי	אשר	ישמש	
לגלריית	אמנים	ובית	קפה,	לצד	פרוייקט	מגורים	בן	36 
יחידות	דיור	והוא	יצור	מכנה	משותף	לתכנון	בסגנון	המודרני	
קלאסי	של	מבנים	חדשים,	לצד	מבנים	המיועדים	לשימור.	
בית	האסמים	נבנה	בשנת	1910	ע"י	מרדכי	מקוב	)בנה	של	
בתיה	מקוב,	מראשוני	הנשים	במושבה(	ושימש	כמחסן	
תבואות,	מחסן	שקדים	ומתחם	חנויות.	המבנה	הוכרז	ע"י	
המועצה	לשימוש	אתרים	ועיריית	רחובות	כמבנה	לשימור	
והוא	אחד	מבין	מאות	מבנים	אשר	העיריה	פועלת	לשימורם.

 שפע און
בימים	אלו	החלה	בנייתו	של	פרוייקט	מגורים	גדול	וייחודי	
בין	הרחובות	הרצל	ומשה	מזרחי,	הפרוייקט	כולל	250 
יח"ד	וחזית	מזרחית	לרחוב	הרצל.	במקום	שכן	מפעל	
"שפע	און"	ההיסטורי,	שהוקם	בשנות	ה-40	של	המאה	
הקודמת.	במהלך	השנים	התפתחה	העיר	רחובות	מסביב	
למפעל	ומשנות	ה-80	המקום	עמד	כאבן	שאין	לה	הופכין.	
שרידי	המפעל	כוללים	כיום	2	אסמי	תבואה-סילואים,	

שישומרו	וישולבו	בפיתוח	של	הפרוייקט.

בית הבאר -	ברחוב	מנוחה	ונחלה	ישומר,	יוסר	הכיסוי	מעל	
הבאר	ההסטורית	שהיתה	אטומה	מזה	שנים	רבות.	הבאר	
תשומר,	תשוחזר,	תואר	ותהיה	חשופה	לקהל	המבקרים	

במקום,	כמו	כן	מבנה	בית	הבאר	יטופל	בהתאמה.

בית הכנסת הגדול-	ישומר	בית	הכנסת	הגדול,	הנכלל	
יבוצעו	במקום	עבודות	 במתחם	ראשית	המושבה.	
לחישוף	האבן	וגילוייו	ע"י	קילוף	הטיח	שהסתיר	את	
האבן	הכורכר,	במשך	שנים	רבות.	בנוסף	ישומרו	וישוחזרו	
פרטים	היסטוריים	ותעשה	רחבה	מונגשת	לכלל	הציבור.

הגת

כיתוב	תמונה:	כך	יראה	פרוייקט	שימור	הגת	העתיקה	ברחוב	
דונדיקוב,	עליו	שוקדים	בימים	אלו	במינהל	ההנדסה.	הגת	
הוקמה	בתקופת	התלמוד,	נחשפה	בשנת	1976	וגודלה	המקורי	
 היה	כ-140	מ"ר,	מתוכם	שרדו	כ-60	מ"ר.	הגת	תחודש	ותשומר

בתאום	עם	רשות	העתיקות	ותונגש	לקהל	המבקרים.	

מבני ציבור וקהילה חדשים
מועדונים לנוער

החברה לפיתוח רחובות מקימה בימים אלו מועדוני 
נוער בשכונות על פי החלטת ראש העיר, לספק 
הנוער  לבני  הפנאי  מבנים לתעסוקה לשעות 
והקהילה בשכונות. שני מועדונים לקראת סיום 
בנאג'רה וברחובות הולנדית ומבנים נוספים מוקמים 
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בשכונות מרמורק, אברהמסון ואושיות.
מועדון נוער נג'ארה -	לקראת	סיום	הקמת	מועדון	
200	מ"ר,	במימון	העיריה	ומפעל	 נוער	בשטח	של	

הפיס	בעלות	של	כ-	1.5	מלש"ח	

מועדון נוער רחובות ההולנדית -	הקמת	מועדון	
150	מ"ר,	במימון	העיריה	ומפעל	 נוער	בשטח	של	

הפיס	בעלות	של	כ-	1.5	מלש"ח	

מע"ש - מרכז עבודה שיקומי למען אוכלוסיות עם 
צרכים מיוחדים

עיריית	רחובות,	באמצעות	החברה	לפיתוח	רחובות,	יצאה	
1640	מ"ר	 להקמת	מרכז	עבודה	שיקומי,	בשטח	של	
ברחוב	גד	פיינשטיין,	במימון	העיריה,	ביטוח	לאומי,קרן	
שלם	ואקי"ם	בעלות	של	כ-	12	מיליון	שקל.	הבית	החדש	
ישמש	את	חניכי	מע"ש,	אוכלוסייה	עם	צרכים	מיוחדים,	

שבמשך	שנים	רבות	מתנהלת	במבנה	ישן	ורעוע.	

בית הווטרינר	-	הוקם	בית	הווטרינר	בשטח	של	150	מ"ר	
במימון	העיריה	בעלות	של	כ-	1.9	מלש"ח	והוא	משרת	
את	תושבי	רחובות	ובעלי	החיים	בעיר,	במטרה	לשמור	על	
איכות	חיים	גבוהה	ומענה	לכלל	הצרכים	הקיימים	בעיר.

מבנה חדש לבימת הנוער בשכונת רחובות המדע
חברת	ה.ל.ר	סיימה	את	הקמת	המבנה	הקהילתי	בשכונה,	
אשר	משמש	השנה	לפעילות	בימת	הנוער	העירונית,	עד	
לסיום	הקמת	אולם	הבימה	בתוך	היכל	התרבות.	המבנה	

ישמש	בהמשך	כמרכז	קהילתי	לרווחת	התושבים.	

מבני תרבות וחינוך מחודשים
	כ-	15	מיליון	שקל	מושקעים	בפרויקטים,	הכוללים	הנגשה	
לנכים.	נחנך	בית	יד	לבנים	המחודש,	שבוצע	באמצעות	
חברת	ה.ל.ר.	הפרויקט	כלל	הקמת	חדר	ההנצחה,	במימון	
מלא	של	העיריה	ולראשונה	הונגש	הבית	לציבור	הנכים	

והותקנה	מעלית	במבנה.

טקס	חנוכת	הספריה:	הספריה	המרכזית	ע"ש	מאירהוף	
עברה	שיפוצים,	על	ידי	ה.ל.ר,	בעלות	כוללת	של	כ-	5.9 
מיליון	שקל	ובעיצוב	פנים	ייחודי.	לראשונה	בעיר	הונגשה	

הספרייה	לנכים	והוחלפו	החזיתות.	
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שיפוץ	מרכז	התרבות	ע"ש	סמילנסקי:	החלו	העבודות	לשדרוג	
והנגשת	המבנה	לנכים,	שיפוץ	פנים	וחידוש	חזיתות	בעלות	של	

כ-	6	מיליון	שקל.	צפי	לסיום	ספטמבר	2013 

בונים עתיד לחינוך
2012: רחובות "שיאנית" בבניית גני הילדים בארץ, 

עם 47 גנים חדשים 

ynet אתר	מתוך	*

עיריית רחובות בנתה 47 גני ילדים ויישמה את 
חוק חינוך חינם לגלאי 3-4 במלואו כבר בשנת 
הלימודים תשע"ג. לקראת שנת הלימודים תשע"ד 

נבנים 20 גני ילדים נוספים.

בתי ספר חדשים נבנו השנה ונמצאים בבנייה ובתכנון 
בתי ספר נוספים

מעלות	משולם	עם	18	כיתות	ושתי	2	כיתות	חינוך	מיוחד 
 בי"ס	פרחי	המדע	שלב	ב'	בשכונת	רחובות	המדע	 
קריית	החינוך	למדעים	בשכונת	היובל,	שלבים	ג,	ד,	
תוספת	כיתות	ומעבדות	ותכנון	שלבים	ה,ו	 הקמת	6 
כיתות	נוספות	בבי"ס	שזר	 הקמת	מבנה	חדש	בבית	
6	כיתות	בבי"ס	 הספר	השיטה	 הקמת	מבנה	חדש,	
סמילנסקי	 שלב	ג'-	תוספת	6	כיתות	ופיתוח	בפרחי	
המדע	 בתכנון	20	כיתות	גני	ילדים	נוספים	 מעון	יום	–	4 
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כיתות	נוספות	 4	כיתות	גן	למעון	יום	לימן	לילדים	עם	
צרכים	מיוחדים	 בי"ס	אילן	רמון	שלב	ג'	הכולל	תוספת	
כיתות,	ספריה	ופיתוח	 הקמת	בי"ס	יסודי	חדש	נוסף	
בשכונת	רחובות	המדע	 בתכנון	תיכון	חדש	צומח	בשכונת	

רחובות	ההולנדית	 בביצוע	10	כיתות	גני	ילדים	 ועוד.

מתנ"ס רחובות החדשה. הדמייה. 
עיריית	רחובות	ממשיכה	לבנות	מבני	תרבות	הפנאי,	
העשרה	וספורט	לקהילה,	בין	היתר	נמצאים	בתכנון	
הקמת	מתנ"ס	ברחובות	החדשה	וספריה	בשטח	של	
500	מ"ר	והקמת	 1785	מ"ר	וספריה	בשטח	בנוי	של	
אולם	ספורט	בקריית	החינוך	קציר,	בשטח	של	2000 
מ"ר,	500	מושבים,	במימון	העיריה	והטוטו.	השנה	נערך	
טקס	הנחת	אבן	פינה	למוזיאון	בית	מורשת	יהדות	תימן	
ושבטי	ישראל,	שיוקם	לצד	פרוייקט	דיור	לצעירים	בשטח	
בנוי	של	2,927	מ"ר	בין	הרחובות	אברבנל	ובר	כוכבא.	עוד	
נמצא	בביצוע	הקמת	"מתחם	העמותות"-	מבנה	עבור	

עמותות	הפועלות	בעיר	לטובת	התושבים

בית	מורשת	יהדות	תימן	ושבטי	ישראל.	הדמייה	



תנופת הפיתוח והתשתיות

38

חידוש תשתיות בביצוע ה.ל.ר - 
החברה לפיתוח רחובות

שכונת מקוב:	רחובות	דוד	קלסידי,	שלמה	הלוי,	וכצנלסון,	
ביצוע	כביש	משולב	מרוצף	כולל	השלמת	ניקוז,	ביצוע	

ערוגות,	עבודות	תאורה	וגינון	והשקיה.

גינה ציבורית בשכונת נאות כרמים	-	ביצוע	שבילים	
מרוצפים,	עבודות	תאורה,	גינון	והשקיה,	הצבת	ריהוט	

גן	ומתקני	משחק.
מגרש חנייה גן המייסדים	-	הוסדר	מגרש	החנייה	
ונבנו	חניות	נוספות	לרווחת	הציבור,	בוצעו	מדרכות	

ועבודות	תאורה.

הרצל- אייזנברג-גורדון	-	פיתוח	והצבת	רמזורים	בשני	
הצמתים:	הרצל	/	אייזנברג	והרצל	/	גורדון,	עבודות	ביוב	

ומים,	מדרכות,	תאורה	גינון	והשקיה.

רחוב זכריה מדאר	-	שינויים	גיאומטריים,	קרצוף,	וריבוד	
כביש	מדרכות	

רחובות המדע	-	ביצוע	כבישי	אספלט	זמניים	בכל	
האתר,	כביש	גישה	לחוויות	צפון,	הרחבת	כביש	ברחוב	

ברמן,תאורה	וביצוע	כיכר	סירני-מילר

פרויקטים בביצוע ובתכנון
כיכר מנוחה ונחלה	-	הבעל	שם	טוב:	ביצוע	שינויים	
גיאומטריים,	מעגל	תנועה,	מדרכות,	תאורה,	גינון	והשקיה	
 מתחם בנימין יעקב -	עבודות	פיתוח	ברחוב	בנימין	
בקטע	הרחובות	הרצל-	דונדיקוב	בצד	הדרומי-ביצוע	
כביש	משולב,	מדרכות,	עבודות	גינון	והשקיה,	תאורה	
שכונת מקוב	-	רחוב	בן	גרא:	ביצוע	 וריהוט	רחוב	 
כביש	משולב	מרוצף	כולל	השלמת	ניקוז,	ביצוע	ערוגות,	
עבודות	תאורה	וגינון	והשקיה	 גינה ציבורית בשכונת 
"רחובות מערב"  רחוב שלום עותמי	-	עבודות	ביוב	
ותיעול	בצומת	רחוב	שלום	עותמי	 רחוב ששת הימים 
-	ביצוע	מדרכות	וריבוד	 רחוב אייזנר-	שכונת	מקוב	 
כיכר הגאון-בן איש חייל-אגמון	בשכונת	כפר	גבירול:	
ביצוע	שינויים	גיאומטריים,	מעגל	תנועה,	מדרכות,	

תאורה,	גינון	והשקיה.
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בן	גרא

חידוש תשתיות - בביצוע מינהל 
ההנדסה, אגף תשתיות ופיתוח

עיריית	רחובות	מבצעת	פרויקטים	רבים	הכוללים	
סלילת	כבישים,	ביצוע	וקידום	הפרדות	מפלסיות	
וכניסות	חדשות	לעיר,	ריבוד	ופיתוח	של	עשרות	

רחובות	תוך	כדי	שיפור	הנגישות	והבטיחות.
במהלך	השנה	סיפקנו	8,964,820	קוב	מים	לתושבי	
העיר	מתוכם	שאבנו	וטיפלנו	ב-3,655,810	קוב	מים	
מחמש	בארות	עירוניות.	כמו	כן,	הזרמנו	10,751,861 
קו"ב	שפכים	לשפד"ן	וביצענו	אחזקה	ל-228	ק"מ	

קווי	מים	ו-240	ק"מ	קווי	ביוב.

שיפור מערך האחזקה	–	השנה	הוכנס	קבלן	מים	חדש	
אשר	מבצע	תיקוני	פיצוצי	מים	בלוח	זמנים	קצר	 נבחרו	
קבלני	אחזקה	חדשים	לתיקוני	כבישים	ומדרכות	אשר	
צמצמו	במידה	ניכרת	את	כמות	התקלות	הפתוחות	בעיר	

ושיפרו	את	איכות	וזמינות	השירות	לתושב.	
הרחבה ושיפורי תנועה ובטיחות בצומת הרצל-

המדע-האצ"ל-	ברחוב	הרצל	בכניסה	לעיר	משקיעים	
2,500	אש"ח	בשיפורי	תנועה	ובטיחות,	ביצוע	נתיב	
שמאלה	נוסף	לבאים	מנס	ציונה,	והרחבת	נתיב	ימינה	

לפונים	לדרך	האצ"ל,	כולל	שינויים	גיאומטריים	קלים.

בן ציון פוגל	-	ביצוע	מדרכות	חדשות	על	בסיס	אבנים	
משתלבות	ושיפורי	נגישות,	החלפת	תשתיות	מים	וכבלים,	
עבודות	ריבוד	ועוד.	מתוכנן	המשך	הרחוב	לחיבור	עם	

כביש	הטבעת	הדרומי	ועם	שכונת	דרום	ויסגל.

רחובות	הצעירה-	בביצוע	משרד	הבינוי	והשיכון	נמצאת	
השכונה	החדשה	בתנופת	פיתוח	מואץ	הכולל	עבודות	
ניקוז	תיעול,	כבלים,	חשמל,	תקשורת,	מים,	ביוב,	מדרכות	

כבישים	גינון	ועוד.
כיכר בעש"ט	-	מנוחה	ונחלה-	הכיכר	משפרת	במידה	
רבה	את	בטיחות	הנוסעים	והולכי	הרגל	במקום,	החלפת	
אבנים	משתלבות	במקום,	יחד	עם	פיתוח	נופי	משנים	

ללא	היכר	את	פני	הרחוב.
עבודות תשתית שכונת מילצ'ן	-	בשכונת	מילצ'ן	בוצעו	
עבודות	שיקום	תשתיות	נרחבות	בהיקף	שלושה	מליון	
שקל.	העבודה	כללה	החלפת	קווי	מים,	שיקום	קווי	ביוב	
בשיטת	השירוול,	ריצוף	מדרכות	באבן	משתלבת,	ריבוד	

אספלט	והחלפת	עמודי	וגופי	תאורה.

רחוב יעקב מדהלה	-	החלפת	תשתיות	מים,	מדרכות	
חדשות	מאבן	משתלבת,	הרחבת	מדרכות,	תוספת	גינון	

וריבוד	הכביש.
רחוב שמעוני-אלכס צבי	-	החלפת	תשתיות,	מדרכות	
חדשות	מאבן	משתלבת,	הרחבת	מדרכות,	תוספת	גינון	

וריבוד	הכביש.

רחוב דב קליין	-	החלפת	תשתיות,	מדרכות	חדשות	
מאבן	משתלבת,	הרחבת	מדרכות,	תוספת	גינון	וחניות	

וריבוד	הכביש.
שכונת חבצלת	-	מושקעים	מאמצים	ומשאבים	רבים	
לשיפור	מצב	התשתיות	ובוצעו	עבודות	בהשקעה	של	
למעלה	משני	מיליון	שקל,	בדגש	על	שיפור	הבטיחות	
ברחובות	עין	התכלת,	היסמין,	הנרקיסים.	העבודות	
כוללות	החלפת	מדרכות	משולבות	טיפול	בתשתיות	
מים,	טיפול	בתשתיות	כבלים	ריבוד	הכביש	מתן	פתרונות	

ניקוז	פיתוח	גינון	ועוד.
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רחוב שדרות חן ורחוב הרצל החלפת קו מים	-	החלפת	
תשתיות	המים	לבתים,	במטרה	לשפר	את	איכות	המים	

המסופקת.
חיל השדה-הנוטר-פלוגות המחץ-	בוצעו	מדרכות	
חדשות	על	בסיס	אבנים	משתלבות	וכן	שיפורי	נגישות,	

החלפת	תשתיות	וכבלים,	עבודות	ריבוד	ועוד.
צנחנים	-	החלפת	תשתיות,	מדרכות	חדשות	מאבן	משתלבת,	
הכביש. וריבוד	 וחניות	 גינון	 תוספת	 מדרכות,	 הרחבת	
רחוב אורבך	-	החלפת	תשתיות	כולל	קו	מים	חדש,	
מדרכות	חדשות	מאבן	משתלבות,	מבנה	וריבוד	הכביש.

רחוב הנביאים-גיבורי ישראל	-	החלפת	תשתיות	מים	
ביוב	וניקוז,	מדרכות	חדשות	מאבן	משתלבת,	הרחבת	

מדרכות,	תוספת	גינון	וחניות	וריבוד	הכביש.
נווה מרמורק רחוב העלייה	-	בשכונת	נווה	מרמורק	
מצב	 לשיפור	 רבים	 ומשאבים	 מאמצים	 מושקעים	
התשתיות.	בוצעו	עבודות	בלמעלה	מ-1.1	מליון	שקל	
בדגש	על	שיפור	הבטיחות	ברחובות	השכונה.	העבודות	
כוללות	החלפת	מדרכות	משולבות	טיפול	בתשתיות	
מים,	טיפול	בתשתיות	כבלים	ריבוד	הכביש	מתן	פתרונות	

ניקוז	פיתוח	גינון	ועוד.

-	מדרכות	חדשות	על	בסיס	אבנים	 רחוב רמב"ם	
משתלבות	וכן	שיפורי	נגישות,	עבודות	ריבוד	ועוד.

רחוב שמחי וברזילאי	-	מדרכות	חדשות	על	בסיס	
אבנים	משתלבות	וכן	שיפורי	נגישות,	עבודות	ריבוד	ועוד.

רחוב סעדיה גאון	-	מדרכות	חדשות	על	בסיס	אבנים	
משתלבות	וכן	שיפורי	נגישות,	עבודות	ריבוד	ועוד.

רחוב בר כוכבא	-	מדרכות	חדשות	על	בסיס	אבנים	
משתלבות	וכן	שיפורי	נגישות,	החלפת	תשתיות	מים	

וכבלים	עבודות	ריבוד	ועוד.

ביוב	 מים	 תשתיות	 החלפת	 	- ישראל	 דוד  רחוב 
וניקוז,מדרכות	חדשות	מאבן	משתלבת,	הרחבת	מדרכות,	

תוספת	גינון	וחניות	וריבוד	הכביש.

תעלת ניקוז עותמי	-	נסגרה	תעלת	הניקוז	הפתוחה	
למניעת	מטרדי	ריחות	ויתושים.

פיתוח רחובות החדשה	-	חברת	"אזורים"-	בשכונה	
הושקעו	השנה	קרוב	ל-7	מיליון	₪	בביצוע	מדרכות	חדשות	
על	בסיס	אבנים	משתלבות	שיפורי	נגישות,	תשתיות	ביוב	
וניקוז,	כבלים,	עבודות	ריבוד,	כיכרות,	כבישים,	גנים	ועוד.

מדרכה על הגשר בדרך האצ"ל	-	נסללה	מדרכה	הצמודה	
למיסעה	של	הגשר	בדרך	האצ"ל	המאפשר	תנועת	הולכי	

רגל	ואופנים	לאורך	כל	דרך	האצ"ל.
הסדרת תנועה בסמוך לבית ספר יבניאלי -	הוסדרה	
התנועה	בכניסה	לבית	הספר,	כולל	יצירת	סובה	להורדת	

תלמידים	וחניות.
החלפת קו ביוב קהילת טורונטו	-	העבודה	כוללת	
החלפת	קו	ביוב	קוטר	מטר	במקום	80	ס"מ,	הקו	מחומר	
מיוחד	בעל	עמידות	גבוהה	באורך	300	מטר	ובעלות	של	

למעלה	מ-3	מיליון	שקל.

הרצוג
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פארקים וגינות ציבוריות
במהלך	שנת	2012	אגף	גנים	ועיצוב	הסביבה	פעל	להקמת	
גנים	ציבוריים	חדשים,	שידרג	גנים	ציבוריים	ותיקים	וביצע	

גינון	במוסדות	חינוך	ומבני	ציבור	ברחבי	העיר:

שידרוג גינות ציבוריות
גן הבנים אושיות	-	עבודות	פיתוח,	הקמת	אנדרטה	
להנצחת	הנופלים,	תאורה	ומצלמות	 גינות שילר -	
מתקן	משולב,	משטח	גומי,	הצללה	וריהוט	גן	 גן רזין 
-	עבודות	פיתוח,	מתקני	משחק	וכושר,	משטח	גומי,	גינון,	
השקיה,	הצללה	ותאורה	 גן טוכמן -	עבודות	פיתוח,	
מתקני	משחק,	משטח	גומי,	הצללות,	ריהוט	גן	ותאורה	
 שדרות חן	-	תוספת	מתקנים	לפעוטות,	משטח	גומי	
והצללה	 גן אזורי ויצמן -	מתקני	משחק,	משטח	גומי,	
הצללה	ומצלמות	 חורשת וותיקים -	עבודות	פיתוח,	
גינון,	השקיה,	מתקני	משחק,	משטח	גומי	והצללה	 גן 
מורדי הגטאות	-	מתקני	משחק,	משטח	גומי,	הצללה	
וריהוט	גן	 גן שטיינברג -	גינון,	השקיה,	מתקני	משחק,	
משטח	גומי,	הצללה,	ריהוט	גן	ומצלמות	 גן בר אילן -	
גינון,	השקיה,	מתקני	משחק,	משטח	גומי,	הצללה	ותאורה	
 גן גילה -	עבודות	פיתוח,	מתקני	משחק,	מתקני	כושר,	
משטח	גומי,	הצללה,	תאורה,	ריהוט	גן	ומצלמות	 אחוזות 
הנשיא -	גינון,	השקיה,	מתקני	משחק	וכושר,	משטח	גומי,	
הצללה,	ריהוט	גן	תאורה	ומצלמות	 גן מנשה קפרא -	
גינון,	השקיה,	מתקני	משחק	וכושר,	משטח	גומי,	הצללה,	
ריהוט	גן,	תאורה	ומצלמות	 גן ה' באייר -	גינון,	השקיה,	
מתקני	משחק	וכושר,	משטח	גומי,	הצללה,	ריהוט	גן,	
תאורה	ומצלמות	 גן גני דיזנגוף -	משטח	גומי	והצללה	
 פארק רחובות ההולנדית -	משטח	גומי	והצללות	 
גן גנדי -	החלפת	משטח	גומי	והצללה	 גן אברמסון -	
הצללה	 גן החרצית	-	הצללה	 גן שקולניק -	הצללה	
 גן גבעת גבעתי	-	הצללה	 שטח גן ענבר	-	הצללה	 

גן שרה גורמן	-	הצללה.

חורשת	ותיקים

גן	רזין

גן	גילה

פארקים וגינות ציבוריות חדשות
כותרת הורד	-	עבודות	פיתוח,	גינון	והשקיה,	מתקני	
משחק,	משטח	גומי,	מתקני	כושר,	ריהוט	גן,	תאורה	
ומצלמות	 רחובות המדע	-	עבודות	פיתוח,	גינון	והשקיה,	
מתקני	משחק,	משטח	גומי,	הצללה,	ריהוט	גן,	תאורה	
ומצלמות	 רחוב הרצל - גורדון - איזנברג	-	עבודות	
פיתוח,	גינון	והשקיה,	מתקני	משחק,	משטח	גומי,	הצללה,	
ריהוט	גן	ומצלמות	 פארק גבעת אהבה שלב ב'	-	
עבודות	פיתוח,	גינון	והשקיה,	מתקני	משחק,	מתקני	
כושר,	משטח	גומי,	הצללה,	ריהוט	גן,	תאורה,	בריכת	נוי	

וצמחי	מים	ומצלמות.	

פארק	גבעת	האהבה

אחוזות	הנשיא	
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טיפול וטיפוח אתרי הנצחה 
בישיבת הדרום, לזכרו של יוסי יונה ז"ל -	בוצעו	עבודות	
פיתוח,	גינון,	השקיה,	דשא,	ריהוט	גן,	שולחן	פינג	פונג,	

פינת	ישיבה	לתלמידים	וגלעד.

דרך שמשון צור הנצחה ע"ש שמשון צור ז"ל	-	עבודות	
פיתוח,	גינון,	השקיה,	ריהוט	רחוב,	תאורה,	מצלמות	וגלעד.

כיכר הנצחה ע"ש יהודה חדד ז"ל	-	בוצעו	עבודות	
פיתוח,	גינון,	השקיה,	תאורה	וגלעד.		

חדש בעיר- הוקמו 7 גינות לכלבים!
אגף	גנים	ועיצוב	הסביבה	שוקד	על	מתן	מענה	לבקשות	
התושבים	והקים	גינות	לכלבים	ברחבי	העיר	הכוללות	
גידור,	מתקני	משחק,	ברזיות	לכלבים,	ספסלים,	אשפתונים	
ומתקני	שקיות	לאיסוף	צואת	כלבים.	בשנת	העבודה	
יוקמו	גינות	כלבים	בשכונות	נוספות	בעיר.	 הקרובה	

מטפחים ושומרים על המרחבים 
הירוקים

פריסת מצלמות נוספות בגנים הציבורים -	פארק	
היובל,	פארק	שרונה,	פארק	הדקלים,	פארק	גבעת	
האהבה,	כיכר	שלום	עותמי,	גבעת	מוריה,	גן	גבי	ורונן,	
גן	הטייס,	גן	חשמונאים,	גן	אזורי	ויצמן.	בשנת	העבודה	
הקרובה	נמשיך	להתקין	מצלמות	במקומות	נוספים.
תאורה בגנים ציבוריים וחידוש וצביעת מאות 
עמודי תאורת רחוב:	אושיות,	גן	השלושה,	פארק	
הדקלים,	רחוב	קיבוביץ,	כניסה	מזרחית	לעיר,	דרך	
האצ"ל,	שדרת	עצי	הזית	בדרך	בגין	ועיצוב	הקיר	

האקוסטי,	חורשת	האקליפטוס	ועוד.	

קיר	בגין

הותקנו תרני דגלים בכל הכניסות לעיר רחובות.  
הותקנו מאות ספסלים, אשפתונים, ברזיות וריהוט   

גן ברחבי העיר.
חידוש כיכרות, כולל גינון, השקיה, צמחיה ותאורה:   
מדר-מוטה	גור-אמוראים,	מדר-כובשי	החרמון,	שדרות	

הקיבוצים	וכיכר	הנצחון.	

שתילה	בכיכר	הקניון
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פיתוח ערוגות ושטחי גינון נוספים בעיר, שתילת   
רחוב	החקלאות,	 עצים והקמת גדרות ומעקות:	
גבריאלוב,	רש"י,	מתחם	החניות	מכבי,	טשרניחובסקי,	
חשמונאים,	יהואש,	יהונתן,	שד'	חן,	האימהות,	העליה,	
סעדיה	גאון,	מבצע	ליטני,	גן	המייסדים,	היסמין,	דוד	
ישראל,	דב	קליין,	סמילנסקי,יעבץ,	חזית	היקב,	סוללה	
משה	לוי,	יעקב	מדהלה,	בר	כוכבא,	זכריה	מדר,	פיינשטיין,	

דרך	בגין,	הרצל	וחזית	המשטרה	ועוד.

ערוגות	במדהלה

במהלך חופשת הקיץ אגף גנים ועיצוב הסביבה   
התקין במוסדות החינוך מתקני משחק, הצללות, 
ארגזי חול וביצע גינון והשקיה בגנים:	גני	יהונתן	
רחובות	המדע,	ההגנה,	שפינוזה,	קטיף,	הר	מוריה,	
אידלבאום,	ראול	ולנברג,	משה	שרת,	כצנלסון,	אפריים	
קציר,	הר	חרמון,	מקס	שיין	ואייזנר.	במוסדות	החינוך:	
ביה"ס	המר,	יבניאלי,	עץ	החיים,	דה	שליט,	הדרים,	בן	צבי,	
אמית,אורט,	השיטה,	בני	משה,	רמון,	פרחי	המדע	ותיכון	
המדע.	האגף	אחראי	על	אחזקה	שוטפת	של	הגינון	במהלך	

כל	השנה	בכ-300	מוסדות	חינוך	ובמוסדות	הציבור.

ארגזי	חול	במוסדות	החינוך

בטיחות מתקני משחק	-	אחראית	על	אחזקת	מתקני	  
משחק	במוסדות	חינוך	ובגנים	הציבוריים	בהתאם	
לדרישת	התקן	הישראלי	1498	במהלך	כל	השנה.	במהלך	
שיפוצי	הקיץ	הוחלפו	מתקני	משחק	במספר	מוסדות	
חינוך	שלא	עמדו	בתקן	הישראלי:	בגן	ברחוב	רמז,	אשרוב,	

סירני,	טוכמן,	שקולניק,	מגיני	הגליל	וביה"ס	עידוד.

גינון	במעלות	משולם

עידוד	מתקן	משחקים

הצללות	באייזנר

פרויקטים בביצוע
שצ"פ הרצל שד' הקיבוצים	-	עבודות	פיתוח,	גינון,	
השקיה,	מתקני	משחק/כושר,	משטח	גומי,	הצללה,	
תאורה	ומצלמות	 שצ"פ כפר גבירול	-	עבודות	פיתוח,	
גינון	והשקיה,	מתקני	משחק,	משטח	גומי,	מתקני	כושר,	
ריהוט	גן,	הצללות	ומצלמות	 נאות כרמים	-	עבודות	
פיתוח,	גינון	והשקיה,	מתקני	משחק,	משטח	גומי,	הצללה,	
ריהוט	גן	ומצלמות	 עין התכלת	-	עבודות	פיתוח,	גינון,	
השקיה,	מתקני	משחק/כושר,	משטח	גומי,	הצללה,	ריהוט	
גן,	תאורה	ומצלמות	 גן גורדון 43 -	עבודות	פיתוח,	
גינון,	השקיה,	מתקני	משחק/כושר,	משטח	גומי,	ריהוט	

גן,	הנגשה,	תאורה	ומצלמות.
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האגף לשירותים חברתיים
טיפל  חברתיים  לשירותים  האגף 
במהלך שנת 2012 ב- 7,853 משפחות 
והפעיל עשרות פרויקטים קהילתיים 
וקבוצתיים לרווחת התושבים בכל 

טווחי הגיל.

חנוכת משרדי האגף החדשים -	המבנה	החדש	והמרווח	
של	שירותי	הרווחה	בעיר	נחנך	בחודש	דצמבר	השנה,	לאחר	
ששופץ	על	ידי	העיריה	ונבנה	בהתאם	לצרכים	המיוחדים	
של	מטופלי	הרווחה	והעובדים	הסוציאליים,	אשר	נותנים	
שירות	מקצועי	ואיכותי	לאוכלוסיות	בסיכון,	בעלות	צרכים	

מיוחדים,	מבוגרים,	משפחות	ועוד.	רחוב	הנביאים	8.	

פעילות למען ילדים בסיכון והוריהם 
מחלקות העיר, אג"ם וקרית משה

ערבי הדרכה להורים וילדיהם למניעת פגיעות מיניות - 
התכניות	הותאמו	לגילאי	הילדים	והתקיימה	סדנא	של	
פסיכולוגיות	מומחיות	בתחום.	הילדים	השתתפו	בשיח	

לחיזוק	מיומנויות	לשמירה	עצמית.	
מועדונית אתגרים אושיות - המרכז	להורים	וילדים	
עבר	שיפוץ	והצטיידות	וכולל	חדרי	טיפול,	חדר	מחשבים	
חדשני,	פינת	משפחה,	פינת	קשב,	חצר	משחקים.	במרכז	
פועלת	קבוצת	צעירים	מגילאי	10–12	וקבוצת	בוגרים	
בגילאי	12–14	בשעות	אחרי	הצהריים	והערב.	הילדים	
נהנים	מארוחה	חמה,	בית	חם,	טיפולים	רגשיים,	הוראה	
מתקנת,	בי"ס	לכדורגל,	העשרה	חברתית	ולימודים,	

הקניית	כישורי	חיים	ועוד.	
מרכז אור וצבע - בית	חם	לנערות	באושיות	יוצאות	
העדה	התימנית.	המקום	פועל	4	ימים	בשבוע.	הבנות	
מקבלות	העשרה,	עזרה	בשיעורי	בית,	טיפול	פרטני	ע"י	
עו"ס,	טיפול	קבוצתי	בנושא	כישורי	חיים,	פעילות	הורים	

וילדים.	מתנדבות	הדסה	מעשירות	את	הפעילות.	
מועדוניות חינוך רווחה - באגף	פועלות	6	מועדוניות	
בשיתוף	עם	אגף	החינוך.	ילדים	בכתות	א'–ד'	הזקוקים	
לחום,	התייחסות,	גבולות	ועזרה	לימודית	ורגשית.	בכל	
מועדונית	כ-	15	ילדים,	2	מדריכות	ועובדת	סוציאלית.	
המועדוניות	פועלות	כמרכזי	הורים	ילדים,	כך	שההורים	

מעורבים	בתכניות	הטיפול	ושותפים	לפעילויות. 
קבוצת נוה מרמורק -	בשכונת	נוה	מרמורק	פעלה	
קבוצה	לתלמידי	כתות	ד'–ו'	יוצאי	העדה	האתיופית	

לשיפור	אסטרטגיות	למידה.	
"לרכב בגדול" - זו	השנה	הרביעית	שהפרויקט	פועל	
בשכונת	גבירול	ומקנה	לקבוצת	ילדים	בגילאי	10–12 
כישורי	חיים	ומיומנויות	חברתיות	באמצעות	רכיבה	על	

אופניים.	
מרכז אמירים - המרכז	מטפח	ילדים	עם	הפרעות	קשב	
וריכוז	והוריהם.	השנה	פעלו	2	קבוצות,	לילדים	ולבני	נוער	

וכן	קבוצות	הורים	המקבלים	גם	הדרכה	הורית.
מועדונית "אופק" - המועדונית	פועלת	בקרית	משה	5 
ימים	בשבוע	עד	השעה	18:00	ומעניקה	לילדים,	תלמידי	
כתות	ד'–ו',	מסגרת	קבועה	ויציבה	ופעילויות	מגוונות:	
ארוחת	צהריים	חמה,	סיוע	בהכנת	שיעורי	בית,	חוגים	
ופעילויות	העשרה,	הוראה	מתקנת	וטיפול	פרטני	וקבוצתי.	
ניתן	דגש	על	שיתוף	ומעורבות	הורים	בעולם	החינוכי	

והרגשי	של	ילדיהם.	
תוכנית "במעלה" - התכנית	פועלת	באושיות	ל-13	בנות	
יוצאות	העדה	האתיופית	וותיקות,	לשיפור	כישור	חיים,	
2	קבוצות	של	 העצמה	והעשרה.	בקרית	משה	פעלו	
בנות	בכיתות	ה'-ו'	המשולבות	בבית	הנוער	"חץ	קדימה".	
ילדים בסכנה ובסיכון - עובדים	סוציאלים	הפועלים	
לפי	חוק	הנוער	טיפלו	ב-864	קטינים	בסיכון.	מתוכם	
87	נחשפו	לאלימות	מינית	ו-192	סבלו	מאלימות	פיזית	

בעיקר	מבני	משפחתם.	
"חומש רווחה" – תוכנית	לחיזוק	יוצאי	אתיופיה,	פועלת	
בקרית	משה	במימון	משרד	הרווחה.	מסייעת	ליוצאי	
העדה	האתיופית	לרכוש	כלים,	ידע	והזדמנויות	לשדרוג	
תעסוקתי.	משתתפי	התוכנית	מקבלים	ליווי,	ייעוץ	ותמיכה	
של	"מלווה	משפחות"	-	אקדמאים	דוברי	אמהרית	ועברית.	
השנה	ניתן	לווי	ל-70	משפחות	בעלות	מוטיבציה	ויכולת	
לעשות	שינוי	ושדרוג	תעסוקתי,	60	משפחות	המתמודדות	
עם	מצוקה	קשה,	וכן	פועל	"חומש	צעירים"	לגילאי	18–25,	
במטרה	לסייע	ל-40	צעירים	הם	בשדרוג	בהשכלה	ו/או	
תעסוקה.	השנה	יצאו	משתתפי	"חומש"	לסדנא	בתנאי	
נופש	ופנימייה	ל-3	ימים	במעלה	החמישה.	המשפחות	
השתתפו	בסדנאות	לכל	המשפחה,	הרצאות,	טיולים	

ופעילויות	מגוונות	ומעשירות.



45

טיפול אישי ומשפחתי 
המחלקה לטיפול במשפחה

העיר	 לתושבי	 מציעה	 במשפחה	 לטיפול	 המחלקה	
לסייע	 שמטרתם	 מקצועי	 וטיפול	 יעוץ	 שירותי	
להתמודד	בהצלחה	עם	מצבי	חיים	משתנים	ומורכבים	
אלו.	הצוות	כולל	אנשי	טיפול	מוסמכים	בתחום	הטיפול	
במחירים	 מבוקר	 הטיפול	 והמשפחתי.	 הזוגי	 האישי,	
מלאה.	 ובדיסקרטיות	 לתושב	 מהשרות	 כחלק	 נוחים,	
ניתן	לפנות	לסיוע	ויעוץ	בהתמודדות	עם	סוגיות	אישיות	
שונות	כגון:	הכנה	לחיי	נישואים,	שיפור	התפקוד	הזוגי,	
ותמיכה	 יעוץ	 במשפחה,	 משברים	 הורים,	 הדרכת	
ותיאום	הורי	למשפחות	 למשפחות	במעבר	לגירושים,	

גרושות	ופרודות.
ליצירת קשר:

Sarit_kf@rehovot.muni.il	-	או	08-9392638

שירות לאנשים עם צרכים מיוחדים 
מחלקת שיקום ונכויות

צרכים	 עם	 לאנשים	 שירותים	 מגוון	 מציעה	 המחלקה	
אוטיזם.	 פיגור,	 חושיות,	 פיזיות,	 לקויות	 כגון	 מיוחדים	
הורים,	 הדרכת	 משפחתי,	 טיפול	 כוללים	 השירותים	
ופעילות	 בתעסוקה	 סיוע	 בקהילה,	 דיור	 זכויות,	 מיצוי	
עם	 פעולה	 שיתופי	 מקיימת	 המחלקה	 והפוגה.	 פנאי	

חברות	היי-טק,	מתנ"ס,	אקי"ם	ועוד.
מרכז עבודה שיקומי )מע"ש( - פעיל	כיום	במבנה	
הישן,	כאשר	המרכז	החדיש	נמצא	בשלבים	האחרונים	
של	הבנייה,	בעלות	של	כ-	12	מיליון	שקל.	המרכז	ישרת	
אנשים	בוגרים	עם	פיגור	שכלוי,	עצמאיים	וסיעודיים.	

ימוקם	בצפון	מערב	העיר.

חניכי	מע"ש	מתגייסים	לצה"ל

סביבה תומכת -	תכנית	חדשה.	סיוע	לבעלי	צרכים	
מיוחדים	המתגוררים	עם	הורים	מזדקנים.

שילוב מנצח - ליווי	אנשים	עם	צרכים	מיוחדים	לפני,	

בזמן	ואחרי	הצבא.	
תכנית מצוף -	תכנית	ייחודית	בה	עובדת	סוציאלית	
מעניקה	הגנה	ומטפלת	באנשים	עם	צרכים	מיוחדים	

החשופים	להתעללות.	
תכנית "עמית למשפחה" - תכנית	ייחודית	למשפחות	
לילדים	עם	צרכים	מיוחדים.	התכנית	מפעילה	עשרות	
מתנדבים	בהנחיית	רכזת	ממחלקת	שיקום	ונכויות.	
המתנדבים	מקיימים	פעילות	חברתית	ומעשירה	לילדי	
התכנית	מדי	שבוע.	מתקיימת	גם	פעילות	הורים	ענפה.	
קבוצת "הורים בונים קהילה" –	הורים	מתנדבים	הפועלים	
למען	משפחות	לילדים	עם	צרכים	מיוחדים,	בשותפות	
אגפי	הרווחה	והחינוך,	קרן	"רודרמן",	"קשר",	ו-"אקי"ם"	
רחובות.	קבוצת	ההורים	מפעילה	קבוצות	תמיכה	ועוד.	
052- לקבלת מידע ורישום לפעילויות, תמר גבע: 

 horim.kehila@gmail.com	,5531211
בית מרים -	מקיים	הרצאות	וערבי	שירה	וחוגים	לאנשים	
עם	לקויות	ראיה.	לפרטים אפשר לפנות לבית מרים: 

.08-9475151
קייטנות קיץ	לילדים	ובוגרים	עם	צרכים	מיוחדים,	בשיתוף	

חוויות.	

פעילות למען בני נוער 
המחלקה לטיפול בנוער

המחלקה	לנוער	מפעילה	מגוון	תכניות	טיפול	בבני	נוער	
בחברה.	 הנורמטיבית	 להשתלבותם	 הסיכוי	 להגברת	
מעבר	לעבודה	הפרטנית,	משתתפים	בני	הנוער	במגוון	

קבוצות:	
 בתים חמים לנערים וקבוצת "שער לנוער":	מרכז	
המטפח	30	בני	נוער	בקבוצה	דתית	ובקבוצה	חילונית	
 "עמית" -	בית	חם	ומרכז	מטפח	ותומך	ל-30	נערות.	
קבוצות	של	40	נערות	ונערים	מקרית	משה	לפיתוח	
כישורי	חיים,	התמודדות	עם	סיכונים	ומצבי	לחץ	
טיפול באמצעות בעלי חיים - הקניית	 חברתי	 
מיומנויות	חברתיות	ופיתוח	אישי.	השנה	השתתפו	
40	בני	נוער	ב-4	קבוצות	 "כן לספורט ולא לסמים" 
-	פעילות	ספורטיבית	עוזרת	לבני	הנוער	בשכונת	

אושיות	להתרחק	מסמים.	
הרווחה	 אגפי	 בשיתוף	 ספר	 בית	  - אלונים  מפתן 
שלא	 נוער	 בני	 לשיקום	 הזדמנות	 מקנה	 והחינוך.	
לאורך	 פועל	 המפתן	 החינוך.	 למסגרות	 מסתגלים	
ומגמת	 לקונדיטוריה	 המגמה	 את	 לציין	 ראוי	 היום.	 כל	
הנגרות	המשווקים	לקהל	הרחב.	מפתן	אלונים	משדרג	
בהתמדה	את	תשתיותיו	הפיזיות	והבטיחותיות	לרווחת	
בני	הנוער.	השנה	התקיימה	פעילות	הסברה	של	מרכז	

חוסן	על	חומרים	ממכרים.	
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 60 שולבו	 השנה	 	- הקיץ  בחודשי  נוער  תעסוקת 
העיריה,	 בסיוע	 עבודות	 במגוון	 העיר	 מרחבי	 נוער	 בני	
השתלבו	 והנערות	 הנערים	 ונעמ"ת.	 ויצ"ו	 המתנ"ס,	
ונעמ"ת.	 ויצ"ו	 ובמעונות	 העיריה,	 באגפי	 במתנ"סים,	
מטרת	הפרוייקט	היא	מניעת	שוטטות,	הקניית	ערכים	
מענה	 ומתן	 העצמי	 הביטחון	 הגברת	 עבודה,	 וערכי	

לצרכים	כלכליים.	

טיפול פרטני בבני נוער המשולבים במועדונית "חץ 
קדימה" - קיימת	פעילות	ענפה	של	עובדים	סוציאלים	
בבית	הנוער	"חץ	קדימה":	מסגרת	חינוכית	בקרית	משה	
מהנערות	 בחלק	 פרטני	 טיפול	 ד'-י'.	 בכיתות	 לילדים	
הפעלת	 הלב",	 "אל	 עמותת	 בשילוב	 וכן	 במסגרת	
ח'-ט'	שמטרתה	לצמצם	את	 בכיתות	 לנערות	 קבוצה	
שיעורי	החשיפה	של	הנערות	לאלימות	מילולית,	פיזית	
מיומנויות	 למידת	 של	 שילוב	 באמצעות	 וזאת	 ומינית	

הגנה	עצמית	לצד	למידה	של	כישורי	חיים.

המחלקה לרווחת האזרח המבוגר
ב-3,328  טיפלה	 המבוגר	 באזרח	 לרווחת	 המחלקה	
משפחות.	בנוסף	הופעלו	פרויקטים,	תכניות	וסדנאות	

רבים:	

- משפחתם  ובני  מבוגרת  לאוכלוסיה  ויעוץ  מידע   מרכז 
ולבני	 המבוגרת	 לאוכלוסייה	 מענה	 מציע	 המרכז	
אזרחים	 כ-60	 למרכז	 מגיעים	 חודש	 בכל	 משפחתם.	
למרכז  לפנות  מוזמנים  הנכם  בניהם.	 או	 מבוגרים	

המידע בטלפונים: 9392672	ו-	9392682.

האתיופית.	 העדה	 ליוצאי	 מיוחדת	 	- תומכת  קהילה 
בקהילה	חברים	כ-55	בתי	אב	והיא	מנוהלת	בעיקר	ע"י	
עמותת	על"ה.	סיוע	ברכישת	ציוד	ביתי,	טיפולי	שיניים	

ושיפוצים	קלים	בבתים.

הפעילה	 המחלקה	  - המבוגר  לגיל  תמיכה  קבוצות 
מגוון	של	קבוצות	לבני	ובנות	זוג	המטפלים	בבני	זוגם	
החולים	במסגרת	הבית,	לבנים	ובנות	המטפלים	בהורים	
מבוגרים,	לבני	משפחה	המטפלים	בבן	משפחה	הסובל	
מירידה	קוגניטיבית,	לניצולי	שואה	המטופלים	בבנים	/	
בנות	עם	צרכים	מיוחדים,	בשיתוף	עם	עמ"ך,	קבוצת	

הפעלה	לחולים	עם	דמנציה	ובני	זוגם.	

מועדונים לזקני העדה האתיופית -	פועלים	בשכונת	
כ-100  במועדונים	 גבירול.	 וכפר	 משה	 קריית	 מילצ'ן,	
חברים	מיוצאי	העדה	האתיופית.	מתקיימים	בהם	חוגי	

העשרה	הרצאות	וטיולים.

 - העיר  ברחבי  גמלאיות  לנשים  חברתיים  מועדונים 
כ-110	נשים	משתתפות	במועדונים	הפועלים	בשכונות,	
המועדונים	 גבירול.	 וכפר	 ותיקים	 שעריים,	 אושיות,	

קבוצת	 קיימת	 וטיולים,	 שונים	 בחוגים	 מועשרים	
פעילות	לקידום	צרכי	המועדונים.	

משה	 בקרית	 מועדונים	 בשני	 	- קהילתיות  גינות 
בעיקר	 משתתפות	 הקהילתיות	 בגינות	 ובמילצ'ן.	
שהיה	 החקלאות	 בתחום	 לעסוק	 החוזרות	 נשים,	
לידי	 באים	 ובו	 באתיופיה	 מחייהן	 נפרד	 בלתי	 חלק	
ביטוי	הידע	והכוחות	הקיימים	בהן.	בגינות	מגדלות	
הן	מבשלות	מתוצרת	 וצמחי	תבלין,	 ירקות	 הנשים	
חלק	 לוקחות	 וכן	 בצוותא	 ואוכלות	 במועדון	 הגינה	

מהתוצרת	לביתן	ולמשפחתן.

הקהילתי	 התיאטרון	 	- למבוגרים  קהילתי  תיאטרון 
המחשבות,	 את	 ציבורי	 ולשיח	 הבמה	 לקדמת	 מביא	
הגמלאים.	 ציבור	 של	 והצרכים	 הרגשות	 הכמיהות,	
בהנחיית	 נשים	 	12 משתתפות	 התיאטרון	 בקבוצת	
מהחיים"	 "גדולות	 בשם	 הצגה	 העלו	 והן	 בימאית	

שנכתבה	מתוך	סיפורי	חייהן.	

תכנית האב העירונית לזקני העדה האתיופית בעיר, 
קליטה  ומוקד  על"ה  עמותת  אש"ל,  עם  בשיתוף 

עירוני - אירועים	עירוניים	לציבור	הגמלאים.
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השירות הקהילתי למען תושבי רחובות
המרכז לנשים חד הוריות - הוקם	ע"י	היחידה	לעבודה	
הנותנת	 קבוצה	 רחובות.	 ויצ"ו	 בשיתוף	 קהילתית	
מענה	לנשים	חד	הוריות,	תושבות	העיר.	במשך	השנה	
העצמה,	 הורות,	 כגון:	 בנושאים	 סדנאות	 מתקיימות	
זוגיות,	טיולים	ועוד.	קיימת	קבוצה	נוספת	של	נשים	חד	

הוריות	מהעדה	האתיופית	בקריית	משה.
משנת	 ברחובות	 פועלת	 התכנית	  - נגישה"  "קהילה 
והינה	חלק	מתכנית	ארצית,	בשיתוף	פעולה	של	 	2009
ותושבים	 רשת	המתנ"סים,	העיריה,	פעילים	קהילתיים	
השנה:	 פעילויות	 בין	 מיוחדים.	 וצרכים	 מוגבלויות	 בעלי	
פורום	נגישות	בו	יושבים	פעילים	יחד	עם	ממונה	נגישות	
בעיר,	הסברות	בנושא	הנגישות	בבתי	הספר	בעיר,	בקרב	
בתי	המסחר	ובנושא	חניית	נכים,	החתמת	חברי	מועצת	
העיר	על	האמנה	לשוויון	הזדמנויות,	מועדון	חברתי	ועוד.

שבוע	נגישות	עירוני

בקורסים	 תושבים	 שילוב	 	- בעם  אוניברסיטה 
באוניברסיטת	תל	אביב.	הקניית	ידע	וחשיפה	ללימודים	
בליווי	 בעם,	 אוניברסיטה	 בשיתוף	 אקדמי.	 במוסד	

עובדת	סוציאלית	קהילתית.
אושיות,  משה,  קריית  בשכונות  קהילתית  עבודה 
מרמורק -	עבודה	קהילתית	וקבוצתית	של	עו"ס	קהילתי	
עם	תושבי	השכונות	בעיר	להגברת	מעורבות	קהילתית	
עירוניות	 היגוי	 בוועדות	 השתתפות	 בשכונות,	 חברתית	
בשכונות,	 החיים	 איכות	 שיפור	 הפעילות:	 נושאי	 ועוד.	
איתור	צרכים,	העצמת	הורים,	תכנון	תקציב	במשפחה,	
פיתוח	תכניות	לנוער,	ילדים	וצעירים.	באושיות	ובקריית	
משה	פועלות	נקודות	גישור	ליצירת	אקלים	ודיאלוג	חיובי	
פעולה	 בשיתוף	 עבודה	 נעשית	 כן	 ופרטים.	 קבוצות	 בין	

עם	בתי	הספר	בשכונה	והכשרת	הילדים	כמגשרים.
לקיים	 מטרתו	 	- משה  בקרית  קהילה-משטרה  מיזם 
דיאלוג	בין	התושבים,	אנשי	מקצוע	ומשטרה,	להעלות	

את	בעיות	השכונה	ולגבש	פתרונות	משותפים.
סיירת הורים -	של	תושבי	קרית	משה	כחלק	מפעילות	
והרשות	 מציל"ה	 בשיתוף	 עירונית,	 הורים	 סיירת	

הלאומית	למלחמה	בסמים.	

סיירת	הורים	קריית	משה

סביבה צעירה חושבת ירוק - פעילות	חינוכית	לילדים	בנושא	
עזרה	 ובמועדוניות.	 תכליתי	 הרב	 במעון	 הסביבה	 איכות	

בהקמת	ועדי	בתים	ופתרון	בעיות.	הקמת	פורום	לצעירים.
השירות	 אושיות-	 בשכונת  תעסוקתי  לקידום  מרכז 
בימים	אלו	על	הקמת	מרכז	לקידום	תעסוקתי	 שוקד	
ליווי	 יינתן	 מתנדבים.	 תושבים	 ע"י	 שיופעל	 בשכונה	
הפונים,	 של	 האישיים	 היעדים	 השגת	 לצורך	 פרטני,	
חיים,	 קורות	 בכתיבת	 עבודה,	 למקומות	 בפנייה	

בהשתלבות	בלימודים	ובהכשרות	מקצועיות.
תעסוקתית	 להעצמה	  - בתעסוקה"  "תמורה  תכנית 

בשיתוף	עם	משרד	התמ"ת.
העיר	 ראש	 יועצת	 עם	 בשיתוף	 	- מחשבים  קורסי 

לקידום	מעמד	האישה	ומתנ"ס	אושיות.
ערבי מידע, ליווי כלכלי -	בשיתוף	עם	עמותת	פעמונים	
וכן	שולחן	עגול	של	העוסקים	בנושאי	עבודה	והכשרות	

מקצועיות	בעיר.
הקמת מערך מתנדבים לשעת חירום -	גיוס	והכשרת	
וארגוני	 השכונות	 פעילי	 העיר,	 תושבי	 מתנדבים	

המתנדבים	לתגבור	מערך	שירותי	החירום	בעיר.
הבית החם למען הקהילה -	הצוות	הקהילתי	ומנהלת	
החם	 הבית	 מנהלת	 עם	 פעולה	 שתפו	 העיר	 מחלקת	
החם	 הבית	 לבית.	 ופנייה	 מעקב	 נהלי	 ופיתוח	 לעיצוב	
המתנדבים	 של	 לצרכים	 והותאם	 ושדרוג	 שיפוץ	 עבר	

והנזקקים	לשירותי	הבית.	

 
חנוכת	הבית	החם	המשופץ
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היחידה לטיפול בהתמכרויות 
מרכז חוסן

הורים	 מטופלים	 	- נקיים  למכורים  הורות  קבוצת 
לילדים	שעברו	גמילה	ונקיים	מעל	חצי	שנה.

קבוצה להורים של מכורים - הקבוצה	נוצרה	כמענה	לצורך	
של	משפחות	מכורים	בקבלת	סיוע	נפשי,	תמיכה	והכוונה	

בהתמודדותם,	בצל	מחלת	ההתמכרות	של	ילדיהם.
מסגרת	 	- סמים  מצריכת  שנגמלו  נשים  קבוצת 
לצרכיהן	 מענה	 שתאפשר	 בלבד	 לנשים	 קבוצתית	
הייחודים,	מסגרת	זו	תחזק	כל	אחת	ואחת	ותתמוך	בה	

בהתמודדות	עם	חוויות	טראומטיות	שעברו.	
סדנא ליצנות תרפרויטית -	הסדנא	מיועדת	למכורים	

נקיים	אשר	בטיפול	ביחידה	להתמכרות.
מיניות  נכונה,  תזונה  בריאות,  לקידום  קבוצה 

והפסקת עישון.
מעבודה	 מורכבת	 הטיפול	 תכנית	 	- לנוער  יום  מרכז 
בשלושה	צירים	מרכזיים:	ציר	ההתמכרות	כמחלה	וכבעיית	
מופעלות	 חברתי.	 הקבוצתי	 והציר	 הטיפולי	 הציר	 חיים,	
יומי,	קבוצות	 קבוצות	רבות,	מפגשי	בוקר	ומפגשי	סיכום	
טיפול	 פרטני,	 טיפולי	 פסיכודרמה,	 קבוצת	 טיפוליות,	

www.nodrugs.co.il	:באתר	חוסן	מרכז	ועוד.	באומנות

מניעה וטיפול באלימות במשפחה - 
מרכז "ֹדלב"

שירות	 נותן	 במשפחה	 באלימות	 לטיפול	 דלב	 מרכז	
יחסים	 מערכת	 החווים	 ולנשים	 לגברים	 ייחודי	 טיפולי	
לאלימות	 החשופים	 לילדים	 וכן	 במשפחה,	 אלימה	
במשפחתם.	במרכז	פועלת	מסגרת	חברתית:	פרוייקט	

"קפה	ושיח"	הדסה.	טל':	9493331.	

שירות ייעוץ לאזרח )שי"ל(
פניות.	 כ-5,200	 מדי	שנה,	 עולה	 לשירות	 הפניות	 מספר	
קבוצת	המתנדבים	מונה	29	אזרחים	ואזרחיות.	המתנדבים	
הנם	אנשים	מקצועיים	משתלמים	ומתעדכנים,	תורמים	
רצון	 לשביעות	 איכותיים,	 מענים	 למתן	 וזמנם	 ממרצם	
הפונים.	עיקר	נושאי	הפניות	ייעוץ	משפטי,	יחסי	עבודה,	

מלוי	טפסים	וכתיבת	מכתבים.

מרכז הגישור העירוני
וקבוצות	 פרטים	 בין	 הדברות	 לפיתוח	 חותר	 המרכז	
בקהילה	ולצמצום	האלימות	וההקצנה	בחברה.	המרכז	
גישור	 מעביד,	 עובד	 יחסי	 שכנים,	 בסכסוכי	 עסק	
במרכז	 ועוד.	 בנייה	 הרחבות	 ירושה,	 סוגיות	 לגירושין,	
ביצע	 45	מגשרים	מקצועיים	מתנדבים,	 פועלים	מעל	
המשפט,	 מבית	 הגיעו	 הפניות	 גישורים.	 	250 השנה	

המשטרה,	עיריית	רחובות,	תלונות	ציבור.	
בין תכניות המרכז:

עם	 ליישום	 כמגשרות	 הוכשרו	 גננות	 	20 	- גישורון	 	
במגדר	 גישור	 קורס	 	 ספר	 בבתי	 גישור	 	 הגנים	 ילדי	
	פיתוח	תכניות	ייחודיות	למגזר	 ל-20	נשים	רחובותיות	
	הכשרת	מגשרים,	והשנה	זכה	המרכז	במכרז	 החרדי	

משרד	המשפטים	והוא	מעביר	פרקטיקום	למגשרים.	

מרכז	הגישור	ב"נועם	בנות"

מרכז צעירים "עתידים"
סטודנטים	 משוחררים,	 חיילים	 מ-3,000	 למעלה	
במרכז	 מקצועי	 יעוץ	 קיבלו	 רחובות,	 תושבי	 וצעירים	
שונים	 פרויקטים	 	30 מעל	 והופעלו	 עתידים	 הצעירים	

לטובת	הצעירים	בעיר.
במהלך שנת 2012 הופעלו בנוסף לייעוץ האישי: 

	סדנאות	לקבלת	 	קורסי	הכנה	למבחן	הפסיכומטרי	
	כנס	 	יריד	לימודים	ותעסוקה	 החלטות	והכוון	לימודי	
	קורסים	להכשרה	 מתגייסים	לבני	הקהילה	האתיופית	
לצעירים	 ו-"אפיקות"	 "אפיקים"	 תכניות	 	 מקצועית	
	תכנית	"בשבילי"	הנותנת	טיפול	 המחפשים	את	דרכם	

	ועוד פרטני	וקבוצתי	לצעירים	
חברתיות	 מלגות	  - לסטודנטים  מיוחדות  תכניות 
שילוב	 לצעירים,	 חברתי	 פרוייקט	 בהפעלת	 המותנות	
כמתמחים	 האחרונה,	 הלימודים	 בשנת	 סטודנטים	
	- למידה	 מרכז	 נוספים,	 וארגונים	 העיריה	 במשרדי	
משנה	 סטודנטים	 חונך	 מתקדמת	 משנה	 סטודנטים	
ומלגה	 לימוד	 שכר	 מימון	 להסדר	 תוכנית	 ראשונה,	

עירונית	על	בסיס	סוציואקונומי	לסטודנטים
סטודנטים	ישראלים	תושבי	 תוכנית "מעשה עולם" - 
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לגור	 באים	 אשר	 וקנדה,	 מארה"ב	 וצעירים	 העיר	
התנדבותי	 במערך	 ישתלבו	 שנה,	 למשך	 ברחובות	

משותף	ב-12	בתי	ספר	יסודיים	וחטיבות	ביניים.

 www.atidimcenter.co.il :עתידים באתר

קולטים באהבה
מוקד קליטה עירוני ליוצאי אתיופיה 

של	 משותף	 אתיופיה	 ליוצאי	 עירוני	 קליטה	 מוקד	
עיריית	רחובות	ומשרד	לקליטת	עלייה.	המוקד	ממוקם	
הקהילה	 בני	 לכל	 שרות	 ונותן	 משה	 קריית	 בשכונת	
ריכז	 הוא	 מטרתו	 ברחובות.	 המתגוררים	 האתיופית	
הקליטה	 בתהליך	 לעולים	 וסיוע	 מידע	 ומתן	 פעילויות	
ויעוץ	 הכוונה	 החיים:	 תחומי	 כל	 את	 כמעט	 שמקיף	
בנושאים	פרטניים	בתחומים	שונים,	מתן	סיוע	משפטי	
מתנדבים,	 ועו"ד	 "טבקה"	 עמותת	 ע"י	 לעולים	 חינם	
רכזות	תעסוקה	של	מוקד	 ע"י	 והשמה	 חיפוש	עבודה	
מקצועית,	 והכשרה	 השכלה	 מבוגרים	 חינוך	 הקליטה,	
מוקד	 הנוער	של	 רכז	 ע"י	 הנוער	 בני	 צרכים	של	 מיפוי	
הקליטה,	השתתפות	במימון	ובליווי	תוכניות	ופעילויות	
שונות	עבור	הקהילה,	העצמת	פעילים	וטיפוח	מנהיגות	
בעיקר	 הילדים	 בחינוך	 מעורבות	 הקהילה,	 בקרב	
ופיתוח	 העשרה	 פעילויות	 של	 פורמאלי	 הלא	 בתחום	
עידוד	 והמסורת,	 התרבות	 שימור	 ספורט,	 תחום	
מעורבות	התושבים	למען	השכונה	והקהילה,	תיאום	בין	
כל	הגורמים	הפועלים	בעיר	למען	הקהילה.	המוקד	הוא	
גורם	מקשר	בין	הקהילה	האתיופית	לבין	כל	הגורמים	
מידי	 פונים	 אנשים	 עשרות	 הקהילה.	 בקרב	 הפועלים	

יום	למוקד	הקליטה	לקבלת	סיוע.

תעסוקה והכשרה מקצועית 
במהלך	שנת	2012	פונו	לקבלת	עזרה	למוקד	הקליטה	
במהלך	 כמוכן	 עבודה	 מחפשי	 התעסוקה	 לרכזות	
השנה	התקיימו	קורסי	הכשרה	מקצועית	בשיתוף	עם	
מלגזה,	 קורס	 משאיות,	 נהגי	 קורס	 נוספים:	 גורמים	
p.c,	סייעת	לרופא	שיניים,	סייעת	לחינוך	 קורס	טכנאי	

עסקית,	 יזמות	 קורס	 לעולים,	 תיאוריה	 לימודי	 מיוחד,	
לימוד	הכרת	המחשב	והאינטרנט.	954	משתתפים

תכניות העשרה
מוקד	הקליטה	שותף	בהפעלה	ובמימון	תוכניות	שונות	
קייטנות	 לנוער,	 פעילויות	 הקהילה:	 בקרב	 הפועלות	
סדנאות	 לזוגיות,	 סדנאות	 לנוער,	 קיץ	 תעסוקת	 קיץ,	
והכרת	 לימודי	 סיור	 גברים,	 העצמת	 כלכלי,	 לניהול	
שילוב	 קהילתיות,	 גינות	 קשישים,	 מועדוני	 הארץ,	
לת"ש,	 חיילים	 במשפחות	 טיפול	 תרבותי,	 בין	 וגישור	
לימודי	אמהרית,	 סיירות,	 חוגי	 צעירים,	 יזמים	 פרוייקט	
לקבוצות	 וסיורים	 הדרכה	 בחגים,	 נוער	 לבני	 פעילויות	

מחו"ל	ולחיילים	סגל	פיקודי.	1,394	משתתפים.

גינון קהילתי עבור קשישים בני 
העדה האתיופית 

ושיקום	 רחובות	 עיריית	 של	 הגנים	 אגף	 עם	 בשיתוף	
שכונות	מתקיים	במתחם	קופת	חולים	כללית	ובמתחם	
בשיתוף	 הגינה	 של	 הפעילות	 ממשיך	 הקליטה	 מוקד	
מגדלים	 בגינות	 רחובות.	 בעיריית	 לקשיש	 מח'	 עם	
המוצלח	 היבול	 את	 ירקות.	 של	 שונים	 סוגים	 מבחר	

מחלקים	לקשישים	העוסקים	במלאכת	הגינון.

גינה	קהילתית,	מוקד	קליטה

שירות לתושב
מוקד	הקליטה	מסייע	בפתרון	פניות	התושבים	בתחומי	
ביטוח	 עולים,	 זכויות	 בתים,	 ועדי	 ארגון	 דיור,	תחזוקה,	
לאומי,	הוצאה	לפועל,	מילוי	טפסים	וכתיבת	מכתבים	
שונים.	 בתחומים	 והכוונה	 יעוץ	 מידע	 שונים,	 לגורמים	
ע"י	 חינם	 משפטי	 סיוע	 לקבל	 ניתן	 המוקד	 במסגרת	
עו"ד	מעמותת	טבקה.	סה"כ	פנו	וקיבלו	סיוע	516	איש.

חברה וקהילה 
במהלך	השנה	מוקד	הקליטה	יחד	עם	גורמים	שותפים	
יום	 שונים:	 מרכזיים	 ואירועים	 קהילה	 ערבי	 קיימנו	
הסיגד,	 חג	 לישראל,	 בדרך	 בסודן	 לנספים	 הזיכרון	
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יציאה	לפסטיגל,	ערב	חשיפה	לפעילות	צעירים,	ועוד.	
רחובות	 עיריית	 ושיפצה	 שבנתה	 הקהילתי	 המועדון	
בהחלטת	ראש	העיר	בגבעת	הקיבוצים,	יפתח	בקרוב	
הקליטה	 מוקד	 העיר.	 השכונות	 	5 תושבי	 את	 וישמש	
שנתיים.	 במשך	 הפרוייקט	 את	 ליווי	 פעילים	 עם	 יחד	

סה"כ	השתתפו	-	2,787	איש.

מוקד	קליטה	טיול	וסיור	לימודי	באילת

יום	הזיכרון	לנספים	בדרכם	מסודן

העצמת מנהיגות קהילתית 
	- במסגרת	הפעילות	הקהילתית	פועל	"פורום	עירוני"	
המשולבים	 השכונות,	 מכל	 קהילה	 נציגי	 של	 פעילים	
ולוקחים	 קהילתיים	 פרוייקטים	 של	 השונות	 בוועדות	
בעשייה	 ומעורבים	 בקהילה	 שנוגעים	 בהחלטות	 חלק	
ושותפים	בהובלה	של	קידום	בני	הקהילה	בעיר.	הפורום	
ומבוגרים,	 צעירים	 גברים,	 נשים,	 פעילים,	 	50 כ-	 מונה	
קהילתית	 מנהיגות	 וסדנאות	 השתלמויות	 שעוברים	
בעבודה	משותפת	עם	אנשי	מקצוע.	חלק	מהפעילים	
הם	אנשי	מקצוע	מבני	הקהילה	שעובדים	עם	הקהילה.	
הפעילות	מתקיימת	בסיוע	של	מוקד	הקליטה	ותוכנית	

פאקט.	

סדנת	מנהיגות

מוקד	הקליטה	פתוח	מיום	א'–ה',	בין	השעות	18:00-8:00 
רח'	אושרוב	13,	קריית	משה,	טלפונים:	9460091,	9315620 

רחובות של עלייה
מארצות	 עולים	 אלף	 כ-22	 לעיר	 עלו	 	1989 משנת	

בכל	העולם.	התפלגות	העולים	לפי	גיל	והשכלה:

המחלקה לקליטת העלייה 
העירונית	 הפעילות	 ותאום	 בריכוז	 עוסקת	 המחלקה	
ייחודיות	 תוכניות	 הפעלת	 בעיר,	 העולים	 לקידום	
בקהילה	 עולים	 שילוב	 לצורכיהם,	 התואמות	 לעולים	
כוללת	 הפעילות	 תרבותיים.	 הבין	 הפערים	 וגישור	
לשכת	 הקליטה,	 משרד	 עם	 הפעולה	 שיתוף	 העמקת	
הקמת	 התעסוקה,	 ושרות	 החוץ	 משרד	 של	 הקשר	
עולים,	 אומנים	 וקידום	 לעידוד	 לעולים	 תרבות	 מרכז	
תרבותי	 הבין	 הפער	 גישור	 תוך	 בקהילה	 עולים	 שילוב	
לילדים	 והעשרה	 טיפול	 מסגרות	 הפעלת	 באמצעות	

ובני	נוער	עולים	וותיקים,	ועוד.	

פעילות כל השנה

	מתן	מידע	 	מתן	מידע	וייעוץ	בדבר	תהליכי	הקליטה	
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	הדרכה	וסיוע	 על	השירותים	העירוניים	והממשלתיים	
	הכוונה	 בעת	פנייה	לגופים	שונים	המטפלים	בעולים	
למעונות,	מטפלות	בין	עולים	וותיקים,	הסברה	והכוונה	
העברת	 אולפנים,	 עם	 קשר	 	 מקצועיים	 ספר	 לבתי	
נוער	  קבוצות	 והפעלת	 תוכניות	 בניית	 	 ישיר	 מידע	
ארגון	ועזרה	כספית	לנזקקים	באמצעות	ארגונים	כגון:	
מציון,	 עזרה	 העמים,	 חבר	 ליהודי	 הציבורית	 המועצה	
מקרן	 ריבית	 ללא	 ההלוואות	 הסדר	 	 לידידות	 עמותה	
עולי	אנגליה,	קרן	אור,	פדרציה	ישראלית	דוברי	רוסית	 

	ועוד שילוב	עולים	קשישים	למועדונים	קיימים	

תוכניות העשרה

למען	קירוב	העולים	חדשים	לתרבות	ישראלית	וחיזוק	
הרצאות,	 קונצרטים,	 באמצעות	 דורי,	 הבין	 הקשר	
העולה,	 בבית	 הפועלות	 הארצות	 מכל	 התאחדויות	

אולפן,	טיולים,	ספורט	למבוגרים	חוגים	ועוד.

תרבות, פנאי וספורט כל השנה

	שבת	 ואלכוהול"	 נגד	סמים	 כנס	ה"תוכנית	לאומית	 	
	חגיגת	20  תרבות	בשפה	רוסית	-	סידרת	מפגשים	ושיח	
	הצגה	 שנה	להקמת	מרכז	תרבות	לעולים	במועדון	דניה	
	יום	האישה	הבינלאומי	 לילדים	לחג	פורים	בבית	העולה	
כנס	 	 עולים	 מקהלות	 תחרות	 	 חוויות-מופת	 באולם	
	טקס	על	 יילדי	מלחמת	העולם	השנייה	בבית	העולה	
יד	האנדרטה	לחללים	יהודים	שנפלו	במלחמת	העולם	
השנייה,	 העולם	 מלחמת	 ותיקי	 בהשתתפות	 השנייה	
	בגן	המגנים	זו	שנה	 וטרנים,	ילדי	גן	"סקרנל"	ומכובדים	
	כנס	לרגל	35  רביעית	מציינים	את	"יום	הילד	בינלאומי"	
שנה	להיווסדה	של	ברית	ותיקי	מלחמת	העולם	השנייה	
	חגיגת	תרבות	וספורט	–	במה	פתוחה	 שלחמו	בנאצים	

	ועוד 	פסטיבל	סרטי	תעודה	 לעולים	
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הפורום לקידום מעמד האישה 
ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישה 
הפורום	לקידום	מעמד	האישה	בראשותה	של	ח"מ,	
ד"ר	מרה	קנבל	ממשיך	בפעילותו	למען	נשות	העיר.	
הפורום	המונה	כ-30	נשים	מורכב	מנציגות	קבוצות	
נעמת,	 ויצו,	 נשים-	 בארגוני	 וממובילות	 מנהיגות	
חוויות,	 רשת	 גמלא,	 תאיר,	 הדסה,	 נשות	 אמונה,	

הפקולטה	לחקלאות	ובנק	יהב.	
מינית  והטרדה  האלימות  מיגור  בתחום  פעילות 
יזמות	 קורס	 מחשבים,	 קורסי	 	- לומדות	 נשים   
ירידי  לנשים	  תעסוקתי	 קידום	 לנשים,	 עיסקית	
5	ירידי	 2012	התקיימו	 -	במהלך	שנת	 נשים יוצרות 
ויכולת	 במה	 לנשים	 לתת	 שמטרתם	 יוצרות,	 נשים	
הוקרה  ערב  ושיווקית	  כלכלית	 עצמן	 את	 לקדם	
האישה	 יום	 אירועי	 במסגרת	 	– רחובותיות	 לנשים 
נשים	 ל10	 הוקרה	 אותות	 	10 הוענקו	 הבינלאומי.	
והוקמה	 תושבות	העיר,	לצורך	כך	פורסם	קול	קורא	
ואת	 רחובות	 לעיריית	 חיצונית	 ציבורית	 ועדת	שיפוט	
קידום	 	 קומית	 בהופעה	 לסלאו	 חנה	 חתמה	 הערב	
לקידום	מעמד	 הפורום	 	- רחובותיות	 לנשים	 בריאות	
של	 הנפתית	 הבריאות	 לשכת	 בשיתוף	 האישה	
ופעילויות	 תוכניות	 בפיתוח	 החל	 הבריאות	 משרד	
העיר	 נשות	 בקרב	 ופעיל	 בריא	 חיים	 אורח	 לקידום	
רחובות,	בשיתוף	מח'	הספורט,	ארגוני	הנשים,	ארגוני	

המתנדבים,	מועדוני	נשים,	ועוד.	
לפרטים	והצטרפות,	טלפון:	086490847

nashim.rehovot@gmail.com

יום	האשה

2012	יריד	נשים	יוצרות

מציל"ה- בשיתוף המשרד לביטחון פנים
לשירותים	 אגף	 עירונוער,	 החינוך,	 אגף	 בשיתוף	 פועל	
ומשטרת	 חוויות	 רשת	 הקליטה,	 משרד	 חבתיים,	
מציל"ה,	 עם	 ומפעילים	 יוזמים	 יחד	 אשר	 רחובות,	
ומנהלת	 קנבל	 מרה	 ד"ר	 המועצה	 חברת	 בראשות	
למניעת	 פרוייקטים	 משה	 בן	 אתי	 ישובית	 מציל"ה	

אלימות	בקהילה	בקרב	ילדים	נוער	ומבוגרים:
נוער	 בני	 נשירת	 למניעת	 תוכנית	 הספסלים"-	 "בין 
אלימות	 מניעת	 פרוייקט	 לילה-	 מדריכי  ספר	  מבתי	
בסיכון   נוער  בני  שילוב  רחובות	  חבורות	 בקרב	
בבגרות	 אחת	 יחידה	 המקנה	 פרוייקט	 נאס"א-	 נוער 
שמטרתו	צמצום	אלימות	 תיאטרון דילמות-	תיאטרון	
הדרכה,	 אתגרי-	 ספורט  בסיכון	  נוער	 לבני	 אתגר	
ראפ-	 פעילות  בשטח	  אופניים	 על	 ורכיבה	 סדנאות	
בשכונת	קרית	משה	 מעגל הקשב -	פרוייקט	בשילוב	
סובלנות	 ובעד	 אלימות	 נגד	 משרד	הקליטה,	סדנאות	
תחליף	 להיות	 נועד	 בטוח-	 קיץ  הזולת	  והכרת	
ימי	 במהלך	 הנוער	 בני	 עבור	 לתעסוקה	 משמעותי	
הקיץ	 שרות לאומי לחרדים  כמו	כן	מצילה	שותפה	
בית,	שיחות	עם	 בעירונוער	בחוגים	שונים	כמו	שיעורי	

בני	נוער,	אור	ירוק,	פרוייקט	הילה	ועוד.

סיירת	הורים	עירונית

שמעוני,	 אילנה	 של	 בראשותה	 המתנדבים,	 אירגון	
מפעיל	עשרות	אירגוני	מתנדבים	תחת	קורת	גג	אחת.	
היתר	 ובין	 החיים	 תחומי	 בכל	 פועלים	 המתנדבים	
מקיימים	אירועים	ארציים,	כגון	יום	מעשים	טובים	וערבי	

הוקרה	למתנדבי	העיר

יום	מעשים	טובים
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חוויות בקהילה - רשת 
המתנ"סים "חוויות" רחובות

שירותים	 למכלול	 מענה	 מספקת	 "חוויות"	 רשת	
הנדרשים	לתושבים	במסגרת	החינוך	הבלתי	פורמאלי,	
פעילויות	העשרה	ופנאי	לכל	הגילאים,	חוגים,	קייטנות,	
עידוד	היזמות	בקהילה,	הצגות,	הרצאות	ועוד,	במרכזים	

הקהילתיים	בעיר.	

חוויות	קריית	משה

מתנ"ס חוויות קריית משה 
והתכנסות	 מפגש	 מקום	 תוסס,	 פעילות	 מרכז	 מהווה	

לתושבי	השכונה	ולבאים	מכל	רחבי	רחובות.
וחוגים	 פעילויות	 מגוון	 הקהילה"	 של	 "הבית	 במתנ"ס	

לילדים,	בני	נוער	ומבוגרים	שפועלים	במהלך	השבוע:
למעלה מעשר קבוצות שונות שעוסקות במנהיגות 
נוער,	 ירוקה,	מועצת	 כגון:	מנהיגות	 ותחומי	עניין	 נוער 
מועדון	 בנות,	 קבוצת	 שירה,	 מע"רים,להקות	 מד"צים,	
מידי	 פתוח	 לנוער	 המועדון	 ירוקה	  מנהיגות	 אופניים,	
יום	עד	22:00	בלילה	ובחופשות	עד	חצות	 את	המזנון	
יזמות	 קורס	 בוגרי	 נוער	 בני	 במרחב	הפתוח	מפעילים	
נוער	שכונתית,	בה	 במתנ"ס	פועלת	מועצת	 עסקית	 
לרשות	בני	הנוער	 מיוצגים	כל	ארגוני	הנוער	השונים	 
הנוער,	 מועצת	 שיוזמים	 ופעילויות	 שונים	 משחקים	
גרעין	"שקד"	)חיילי	נח"ל	שפועלים	בשכונה(	ומדריכי	
הנוער	 בצד	עמדות	מחשב	לגלישה	חופשית	 להקות	
הקלטות	 באולפן	 פועלות	 מוזיקלי	 מנהל	 בליווי	 שירה	
לכתיבת	 שותפים	 הנוער	 בני	 במתנ"ס,	 שנבנה	 ייחודי	

השירים	ומופיעים	בטקסים	ובאירועים	עירוניים.

חוויות	קריית	משה

קורס	מגישי	עזרה	ראשונה	–	בסיום	הקורס	בני	הנוער	
המאפשר	 דבר	 החינוך,	 משרד	 של	 תעודה	 מקבלים	
לבני	הנוער	תעסוקה בחופשות הקיץ בקייטנות של 

רשת חוויות	כפי	שהיה	בקיץ	האחרון.
תוכנית  הנוער	 לבני	 במתנ"ס	 פועלת	 לראשונה	
חומ"ש ספורט	הכוללת	פעילות	של	מועדון	אופניים,	

אתלטיקה	קלה,	כדור-יד,	כדורגל	ואמנויות	לחימה.
 5 א-ו	במשך	 בכיתות	 ילדים,	 	100 כ	 ל	 	- מרכז למידה	
בית	 בשיעורי	 עזרה	 כוללת	 התוכנית	 בשבוע.	 ימים	
לכך	 בנוסף	 וחשבון,	 אנגלית	 שפה,	 במקצועות	 וחיזוק	
שמוצעים	 חוגים	 של	 מגוון	 מתוך	 חוג	 בוחרים	 הילדים	

להם.
אוגוסט	 חודש	 עד	 יולי	 מחודש	 החל	 הקיץ	 בחופשת 
עד	 ערב	 מדיי	 המתנ"ס	 פעל	 בטוח",	 "קיץ	 במסגרת	
מימי	 גם	 שנהנו	 נוער,	 בני	 	600 כ-	 בהשתתפות	 חצות,	
תיקים	 נפתחו	 לא	 הקיץ	 במהלך	 לעיר.	 מחוץ	 כיף	
הפעילות	 בעקבות	 בשכונה	 הנוער	 בני	 בקרב	 פליליים	

של	קיץ	בטוח.
תודה	לשותפים	שלנו:	על"ם,	חץ	קדימה	ונתיב.	

לילדי  גם  פעילות  התקיימה	 הקיץ	 חופשת	 במהלך	
הגיל הרך  קייטנה	לגילאי	חובה	עד	כיתה	ו'-	לראשונה	
והוגדל	 שבועות	 שישה	 של	 לתקופה	 משה	 בקרית	
כ400  בקייטנה	 השתתפו	 זו.	 פעילות	 לצורך	 התקציב	

ילדים,	פי	2	מהשנה	הקודמת.	
במתנ"ס	פועלת	קבוצת תיאטרון דילמות לנוער.

נגיש,	 -	מרכז	העשרה	לגיל	הרך-	מוקד	 אוניברסיטף	
להורים	 עולם	 ידע	 והרחבת	 להעשרה	 ומאתגר	 זמין	
שעות	 של	 איכותי	 לניצול	 הזדמנויות	 מטפח	 וילדים.	
וחיזוק	 במשפחה	 תקשורת	 ערוצי	 פיתוח	 תוך	 הפנאי,	

הקשר	הבין	דורי.
משתפים	 עשרות	 מונים	 	- המבוגרים	 מועדוני 
ספורט	 מחשבים,	 שפה,	 בלימודי	 חלק	 שלוקחים	
ואומנות.	במהלך	שנת	הפעילות	יצאו	הפעילים	לטיולים	

והשתתפו	בסדרת	הרצאות	בנושאים	שונים.



עם הפנים לקהילה

54

ועדת פעילי תרבות בהנחיית רכזת  בשכונה	פועלת	
תרבות מטעם המתנ"ס,	שמורכבת	מבני	השכונה	בני	

העדה	וותיקים,	בשיתוף	כל	הגורמים	בשכונה.	
של	 שיא	 אירוע	 התקיים	 הבינלאומי	 האישה  ביום	
400	תושבי	השכונה	 כ	 הזמרת	מרגלית	צנעני	השתפו	

והאזור.
הסיגד  חג  את	 משה	 בקרית	 לראשונה	 השנה	 חגגנו	

לבני	העדה	בהשתתפות	כ-	700	תושבים	

חוויות	קריית	משה	

מתנ"ס חוויות- שוויץ
השיח,	 את	 לקרב	 מנת	 על	 פועלים	 שוויץ	 בחוויות	
לכל	 עולם	הפנאי	 ואת	 העשייה	הקהילתית,	תרבותית	
עם	 ודיאלוג	 שיתוף	 מתוך	 פועל	 המרכז	 צוות	 אדם.	
התושבים	על	מנת	לייצר	את	מגוון	הפעילויות	התואם	
לכל	אדם	ולכל	קהילה	תוך	שרות	מקצועי	והמיטבי	ככל	

שניתן.

חוויות	שוויץ	צפון

מעורבות ויזמות חברתית קהילתית: 
חברתיים  ומועדונים  חברתית  יזמות  קבוצות 
למבוגרים, המופעלים	על	ידי	קבוצות	יזמות	במסגרת	
ומועדון	אתנחתא,	מועדון	חברתי	לדוברי	 מועדון	חצב	
אנגלית	במסגרת	Team	ועוד	 זהות ומורשת יהודית- 
וגילאים	 קהלים	 למגוון	 קהילתיות	 פעילויות	 פיתוח	
המקדמים	השיח	בקרב	התושבים	בין	חילוניים	לדתיים,	
מדריכים	 	- צעירה  מנהיגות  ועוד	  מסורת,ישראליות	
צעירים,	מועצת	נוער,	יזמות	עסקית,	שתופי	פעולה	עם	
מרכזי	חינוך	בעיר	וקידום	נוער,	פעילויות	בחופשות	"קיץ	
בטוח"	ועוד.	המרכז	מקדם	מנהיגות	נוער	לפעילות	של	

נוער	למען	נוער	ונוער	השותף	ומשפיע	בקהילה.

תרבות ופנאי:
הזהב	  גיל	 ועד	 מילדות	 פנאי	 ופעילויות	 חוגים	 מגוון	
קהילתי,	 ספורט	 אומנותית,	 התעמלות	 מחול,	 להקות	
למבוגרים,	 תרבות	 מופעי	 קהילתי,	 סל	 כדור	 מועדון	

מועדוני	תרבות	ילדים.

חינוך: 
של	 חכמה	 התחלה	 במסגרת	 יום	 מעון	 	- תפוז	 מעון	
חודשים	 	3 מגיל	 התמת.	 בפיקוח	 למתנסים	 החברה	
עד	גיל	3  פעוטון	מרגולין	לגילאי	3	חודשים	עד	ארבע	
קיץ	  קייטנות	 ספר	  בית	 לילדי	 שוויץ	 חוויות	 צהרון	  

תוכניות	לקידום	לימודי.
פעילות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים:

נכויות,	 כגון	 מיוחדים	 צרכים	 בעלות	 שונות	 אוכלוסיות	
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קשים,	 למידה	 ליקויי	 ראיה,	 נפש,לקויי	 פגועי	 פיגור,	
שונות,	 בפעילויות	 משולבות	 ועוד,	 חברתיים	 קשיים	
פעילות	בין	שווים	ופעילות	משלבת	במגוון	של	תחומים-	
נאמן  מועדון  נגישה,  קהילה  חברתיים,	 מועדונים 
פגועי	 לשילוב	 עמיתים  מוחי,	 ארוע	 לאחר	 לתושבים	
נפש	בפעילויות	הפנאי	בקהילה,	קייטנת	קיץ,	פרוייקט 
בעלות	 אוכלוסיות	 עם	 להכרות	 נוער	 בני	 להכשרת	 חן	
עובדים	 ובית קפה מונגש,	המעסיק	 מיוחדים	 צרכים	
בעלי	לקויות	ומאפשר	חיבור	ושילוב	לקהילה	בהעסקה,	

חניכה	והנגשת	שרות.
בריכה הידרותרפית:

טיפולים	הידרותראפיים	והתעמלות	בריאותית,	טיפולים	
הידרותראפיים,	התעמלות	בריאותית	במים,	התעמלות	
שחיה,	 ואימון	 לימוד	 תינוקות,	 שחיית	 במים,	 אירובית	

טיפולי	פנאי
מתנ"ס חוויות אושיות 

ומטפח	 מוביל	 הקהילה,	 של	 הבית	 אושיות,	 חוויות	
ועבור	 עם	 ופיתוח,	 חיים	 איכות	 לשמחה,	 תהליכים	
אושיות	מציע	 חוויות	 הקהילה,	בראיית	האדם	במרכז.	
מגוון	פעילויות	לתושבים	החל	ממסגרות	חינוכיות	לגיל	
ועד	לפעילות	בלתי	פורמאלית	לגילאי	הגיל	הרך	 הרך	

ועד	לגיל	הזהב.
והעשרות	 חוגים	 פעילויות,	 מגוון	 הרך	 לגיל	 	- הרך	 גיל 
מעון	 הדר,	 מעון	 חינוכיות,	 מסגרות	 וכן	 במתנ"ס	

אשכולית
הנוער	 תחום	 לילדים	  חוגים	 מגוון	 ונוער-	 ילדים 
במתנ"ס	מעניק	שירותים	נרחבים	ורכז	הנוער	שם	דגש	
הנוער,	על	מנת	להעצימו,	להגברת	 וטיפוח	 גיבוש	 על	
בני	 חברתית	  שייכות	 ותחושת	 גאווה	 המוטיבציה,	
הנוער	נהנו	ממגוון	רחב	של	חוגים	ופעילויות,	"קיץ	בטוח	
בוגרים,	 כדורגל	 הקהילה,	 למען	 נוער	 קבוצת	 לנוער",	
אושיות",	 במגרש	 "חוויות	 	- צעירה	 כדורגל	 קבוצת	
פרויקט	 ומחנאות,	 שדאות	 	- לשטח"	 "אחרי	 פרויקט	
מועדון	 ועוד	  לנערות	 נשי	 אישי	 טיפוח	 לצה"ל,	 הכנה	
בני	   21:30 הנוער	פועל	בכל	ימות	השבוע	עד	השעה	
ומכונות	 מתנפחים	 בהפעלת	 לעבודה	 שובצו	 הנוער	

מזון	בירידים	שהתקיימו	בשכונה	ומחוץ	לה.
לכ-30  למידה	 מרכז	 פועל	 במתנ"ס	 למידה-	 מרכז 
ימים	 	5 ליום	הלימודים,	 א'-ד',	כהמשך	 ילדים	מכיתות	
חמה,	 צהריים	 ארוחת	 הילדים	 קיבלו	 בהגיעם	 בשבוע.	
עזרה	בשיעורי	בית	וחוג	פעם	בשבוע.	בנוסף	פעל	מרכז	
בכל	 שעתיים	 בשבוע,	 פעמיים	 ה'-ו',	 לכיתות	 למידה	

פעם,	בשיתוף	פעולה	עם	חברת	"אפלייד	מטריאלס".
אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים-	המתנ"ס	מפעיל	
מגוון	מסגרות	לאוכלוסיות	בעלות	צרכים	מיוחדים	בכל	

בני	 לבוגרים	 -	מועדון	חברתי	 מועדון רימון	 הגילאים:	
21	ומעלה	בעלי	פיגור	קל	עד	בינוני	 צהרון	זמן	אמיתי	
לאוכלוסייה	 וייחודית	 טיפולית	 חברתית	 מסגרת	 	-
בעלת	צרכים	מיוחדים,	לילדים	ובני	נוער	בגילאי	21-8 
חוגי	אקי"ם-	חוג	ספורט	עבור	אוכלוסיה	המתגוררת	  
בהוסטל	ובדיור	המוגן	 קייטנות	קיץ	-	קייטנה	בשיתוף	

אקי"ם	רחובות	שפעלה	6	ימים.
פעילות למבוגרים-	התעמלות	בוקר,	הכרת	המחשב,	
קהילתי	  תיאטרון	 ועוד	  הרצאות	 בישול,	 סדנאות,	

מועדון	נשים	 ועוד
רחובות	 רוכבות	 פרויקט	 רחובות"-	 "רוכבות  מועדון 
לכל	 המאפשר	 נשים	 להעצמת	 ייחודי	 פרויקט	 הינו	
את	 המלווים	 ערכים	 ולרכוש	 בעצמה	 להשקיע	 אישה	
בעיר	 לפרויקט	 העיקריים	 השותפים	 הרכיבה.	 חווית	

.Applied Material	הינם	רחובות

מועדון	האופניים

מתנ"ס חוויות גבירול 
מתנ"ס	כפר	גבירול	מציע	מגוון	פעילויות	פנאי	והעשרה	
על	שיתוף	התושבים	 דגש	 תוך	שימת	 לכל	המשפחה	

בתכנון	הפעילות	והאירועים	הקהילתיים.	
" בית לגדול טוב"-	המתנ"ס	הישן	עבר	שיפוץ	מקיף,	
ובמקום	 "תנובה"	 וחברת	 רחובות	 עיריית	 באמצעות	
הוקם	בית	קסום	ומיוחד	שפותח	את	שעריו	לילדי	כפר	
הבית	 שנים.	 שבע	 ועד	 לידה	 מגילאי	 והסביבה	 גבירול	
מעניק	פעילות	חינם	לילדים,	שעת	סיפור,	מועדון	השף	

הצעיר,	חוגים,	אירועים	קהילתיים	ועוד.	

בית	לגדול	טוב
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מועדון נוער	–	מרחב	פתוח	הפעיל	5	ימים	בשבוע	עד	
למשחקי	 מגרש	 גם	 הנוער	 בני	 לרשות	 	.21:30 השעה	
בטוח",	 "קיץ	 פעילויות	 חוגים,	 וכדורסל,	 קט-רגל	

הכוללות	ימי	כייף	מחוץ	לשכונה,	ערבי	גיבוש,	ועוד.
בגני	 צהרונים	 	12 השנה	 מפעיל	 המתנ"ס	 	- צהרונים	

ילדים	ברחובות	ההולנדית	ובכפר	גבירול.
חוגים לילדים	-	מתנ"ס	יש	מגוון	רחב	של	חוגים	לכל	

הגילאים	עם	הדרכה	מקצועית	צמודה.
שונות,	 פעילויות	 המשלב	 חברתי	 מועדון	 	- בוגרים	
אמהות,	 קבוצת	 של	 שבועי	 מפגש	 	– יחדיו	 קבוצת	
רחובות,	 בעיריית	 חברתיים	 לשירותים	 האגף	 בשיתוף	

חוגים	לבוגרים,	ועוד.	
גיל הזהב	-	מפגש	שבועי	של	קבוצת	קשישים.

מועדון	גיל	הזהב

מתנ"ס "מהות" המרכז הקהילתי 
החרדי 

העשרה	 תרבות	 לצריכת	 הדרך	 את	 שפרץ	 המתנ"ס,	
נותן	 שנים,	 	4 לפני	 ברחובות	 החרדי	 למגזר	 גם	 פנאי	
כיום	מענה	לפעילות	פנאי	והעשרה	ל-	500	משתתפים	
ומקיים	אירועי	 שבועיים	קבועים	בתחומי	פנאי	שונים,	
ומבוגרים,	 נוער	 ילדים,	 הרך,	 לגיל	 קהילתיים	 חברה	

בחופשות	ובחגים.
למידה	 אגף	 פיתוח	 על	 דגש	 הושם	 	2012 בשנת	  
מקבלים	 בו	 אשר	 "צועדים"	 מרכז	 מגזר,	 מותאם	
עשרות	ילדים	העשרה	וקידום	לימודי	בתחומי	קריאה,	

כתיבה,	הבנת	הנקרא	ועוד.
מדרשת	 הינה	 וקהילה	 חברה	 באגף	 נוספת	 תכנית	  
"מניפה",	מועדון	לנשים	גמלאיות	חרדיות	הפועל	על	
בסיס	חד	שבועי,	המעשיר	תוכן	קבוצה	של	30	נשים	

גמלאיות	ממגוון	הזרמים	החרדיים	בעיר.

"חוויות בספריות"- רשת הספריות 
העירונית 

העיר	 של	 הספריות	 רשת	 הינה	 בספריות"	 "חוויות	
רחובות	המאגדת	את	פעילות	הספרייה	המרכזית	ע"ש	
מאירהוף	הממוקמת	במרכז	העיר	וכן	חמישה	סניפים	

הפזורים	בשכונות	ברחבי	העיר
והעיון	 ההשאלה	 אגפי	 של	 פעילותם	 חודשה	 השנה	  
שכלל	 המרהיב	 השיפוץ	 לאחר	 המרכזית	 בספרייה	
כלל	 לנוחות	 מעלית	 והתקנת	 הספרייה	 הנגשת	 את	
לגדול	 המשיך	 בספרייה	 המנויים	 מספר	 התושבים.	
בספריה	 רשומים	 מנויים	 	14,000 ומעל	 השנה	 גם	
כולה.	 הספריות	 ברשת	 	16,000 ומעל	 המרכזית,	
בשירותי	 משתמשים	 חודש	 מדי	 מבקרים	 כ-2,500	
בכיתות	 המחשבים,	 ובעמדות	 והמידע	 העיון	 אגף	
ונהנים	מאינטרנט	אלחוטי	מהיר,	 ללמידה	קבוצתית	

ללא	תשלום.
אגף	 את	 השנה	 לפקוד	 המשיכו	 והורים	 ילדים	 אלפי	  
שרותיו,	 ממגוון	 ונהנו	 המחודש,	 והנוער	 הילדים	
ונוער	 לילדים	 המיועדת	 והשאלה	 עיון	 ספריית	
"המשחקייה	 השנה	 נחנכה	 כן,	 וכמו	 ח'	 כיתה	 עד	
משחקים	 הכוללת	 ייחודית	 משחקייה	 בספרייה"-	

התפתחותיים	איכותיים	וייחודיים	לגיל	הרך.
שכתובתו	 בספריות"	 "חוויות	 של	 האינטרנט	 אתר	  
גישה	 מספק	 	www.Rehovot.Libraries.co.il
ומאפשר	 הספריות	 של	 הנתונים	 למאגרי	 מהבית	
והעיון,	 ההשאלה	 בקטלוג	 משוכללים	 חיפושים	
וכן	הזמנות	ספרים.	השימוש	 הארכת	מועדי	החזרה	
שעות	 כל	 במהלך	 אפשרי	 הספרייה	 שירותי	 בכל	

הפתיחה	של	הספרייה	ללא	תשלום.
אירועים	 השנה	 במהלך	 קיימה	 הספריות	 רשת	  
נפש,	 לכל	 שווים	 במחירים	 קהילתיים	 תרבותיים	
החבויות	 לחוויות	 נוספים	 קהלים	 לקרב	 שמטרתם	

בספרים.	
שולחן	 פותחת	 הספרייה	 	– בקפה"	 "קוראים	 מועדון	  
ספרותי,	ממשיך	להתקיים	בימי	חמישי	בערב,	ומארח	
והיוצרים	בארץ	למגוון	מפגשים	 את	מיטב	הכותבים	
"חודש	 כמובן	 הוא	 האירועים	 של	 שיאם	 ייחודיים.	

הספר	והקריאה".	
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אגף הגיל הרך הטפול והמשפחה, 
רשת חוויות

צהרונים:	מהווים	מסגרת	חינוכית	המשכית	למסגרות	  
העשרה,	 וחוגי	 פדגוגית	 תוכנית	 הכוללת	 הבוקר,	
מענה	 נותנים	 כן	 כמו	 הלימודים,	 יום	 את	 המאריכים	

להורים	ולילדים	בחופשות.
משפחתונים	 	24 מפעיל	 הרך	 הגיל	 אגף	 משפחתונים:	  
ברחובות.	ההורים	זכאים	להנחות	מטעם	משרד	התמ"ת.	
חכמה":	 "התחלה	 רשת	 של	 יום	 מעונות	 	3 הפעלת	  
מעונות	היום	"תפוז"	בצפון	העיר,	"אשכולית"	בשכונת	

רחובות	החדשה	ומעון	"הדר"	בשכונת	שרונה.
להתפתחות	 היחידה	 הילד:	 להתפתחות	 היחידה	  
הילד	נותנת	שירותים	רב	מקצועיים	לילדים	ולהורים,	

באמצעות	מטפלים	פרא-רפואיים.	
גני	הילידם	 תל"ן	בגני	הילדים:	בשיתוף	עם	מחלקת	  
תוכנית	 מופעלת	 רחובות	 בעירית	 החינוך	 ואגף	

העשרה	בגני	הילדים	בעיר.

שנה של אירועים בשכונות!
לחיזוק	 רבות	 שוטפות	 פעולות	 ביצע	 שכונות	 אגף	
לנציגי	 העיריה	 בין	 היום-יומיים	 העבודה	 קשרי	
השכונות,	בין	היתר	התקיימו	פגישות	עבודה	לקידום	
ויוזמות	 אירועים	 בהקמת	 סיוע	 התושבים,	 בקשות	
של	תושבי	השכונות,	קיום	טקסים	לאומיים,	שיפוץ	
ופעילות	בבית	החם	למען	הקהילה,	ועוד.	בשכונות	
התקיימו	אירועי	קיץ,	בשיתוף	אגף	שכונות	והחברה	

העירונית	לתרבות	וחגיגות	במועדי	ישראל.
בקריית	משה	חגגו	את	סיום	השנה	במסיבות	חנוכה	
לקטנים	 והפעלות	 פעילות	 שערך	 "חוויות",	 במתנ"ס	
שולחנות	 במתנ"ס	 פתחו	 החגיגות	 בשיא	 ולגדולים.	
ושירונים	והדגימו	איך	צריכה	להראות	ולהישמע	חגיגת	

טברנה,	ששימחה	את	מאות	המשתתפים!

פאיז,	 נתניהו	 את	 פוגש	 הממשלה	 ראש	 מרגש:	 מפגש	
תושב	העיר	הקרוי	על	שמו,	באדיבות	ח"מ	גלעד	מזרחי.

מסיבת	חנוכה	בבית	החולים	קפלן,	בשיתוף	העיריה	ועמותת	
"לשבוע	מטובך",	יוזמת	ח"מ	פנחס	הומינר.
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2011 לשנת  עירונית  פסולת   כמות 

מיחזור
בתוכנית	משותפת	עם	בנק	הפועלים	הוצבו	16	מכלים	  
חשמל	 ומכשירי	 מתכות	 אלקטרונית,	 פסולת	 למיחזור	
בעיר,	אשר	התווספו	לשאר	מתקני	מיחזור	לאיסוף	נייר	
ועיתון,	בקבוקי	פלסטיק	וקרטונים	אשר	מוצבים	ברחבי	
העיר.	מערך	האיסוף	והמיחזור	מתבצע	על	ידי	עובדים	
עם	מוגבלות,	כך	יקודמו	שתי	מטרות:	תעסוקה	מכובדת	
הסביבה. על	 ושמירה	 מיוחדים	 צרכים	 עם	 לאנשים	

מתקן	פסולת	אלקטרונית

המשכנו	במכירת	קומפוסטרים	במחיר	מסובסד	והשנה	  
פרטיים	 בתים	 לבעלי	 קומפוסטרים	 כ100	 עוד-	 נרכשו	

והמכירה	עדיין	בעיצומה	לכל	המעוניין.

פונתה	פסולת	בניין	ברחבי	העיר	בהשקעה	של	כמיליון	שקל.	  

מתקנים	חדשים	המיועדים	גם	למיחזור	סוללות	ודיסקים:	190 
מתקנים	נוספים	בעיר	בשנת	2012	למיחזור,	המכילים	גם	מקום	
מיוחד	להשלכת	סוללות	ולהשלכת	דיסקים	ישנים.	בשנת	2011 
הוכנסו	לעיר	כ-	2000	פחים	כחולים	למיחזור	נייר	ועיתונים,	אשר	

הוצבו	בבניינים	משותפים	ברחבי	העיר.	

תאים פוטו-וולטאים
על	גג	21	מבני	ציבור	בעיר	הוצבו	13,650	מ"ר	של	תאים	
מייצרים	 השמש,	 אנרגית	 את	 הקולטים	 פוטוולטאים,	

חשמל	ומהווים	חסכון	בשימוש	באנרגיה	מזהמת.	
החליטה	 רחובות	 "עיריית	 מלול:	 רחמים  העיר,  ראש 
לקחת	חלק	במאמץ	הלאומי	לייצור	חשמל	מאנרגיות	
העיריה	 נכסי	 גגות	 את	 להשכיר	 ובחרה	 מתחדשות	
פוטו	 מערכות	 הקמת	 לצרכי	 המתאימים	 הציבוריים	
וולטאיות.	חוזה	ההתקשרות	עם	חברת	החשמל	מבטיח	
רכישת	החשמל	על	ידה	למשך	20	שנה.	שטחי	גג	אלו	
לרוב	אינם	מנוצלים	לשימוש	אלטרנטיבי,	כך	שבנוסף	
לתרומה	לסביבה	מדובר	בהכנסה	נקייה	לרווחת	תושבי	

העיר".	

תאים	פוטווולטאים

תכנון ירוק
אמנה	 על	 חתמו	 במדינה	 הגדולות	 הערים	 	18
ולהגנת	אקלים,	בניהן	עיריית	 להפחתת	זהום	אויר	
וגם	 הירוקה	 הבניה	 מעקרונות	 כחלק	 רחובות.	
בהתאם	לתשתיות	המתאר	הארציות	יש	לצופף	את	
מרכזי	הערים	ולפנות	שטחים	ירוקים	פנויים	לרווחת	
הציבור.	לשם	כך	ניתנות	הקלות	לתוספות	לקומות	
ובניה,	הוועדה	אף	 כחלק	ממדיניות	הועדה	לתכנון	
מעודדת	תוספת	יחידות	דיור	לפי	חוק	שבס	וגיבשה	

אחוז	)%(	מסך	כמות	פסולת	)טון(סוג	הפסולת
הפסולת	ברחובות

טון	פסולת	לנפש	/	
שנה

54,82264.96%0.4פסולת	ביתית

19,20122.75%0.15פסולת	יבשה	+	גזם

1370.16%0.001תעשיה

10,22212.26%0.07פסולת	למיחזור

סה"כ	פסולת	להטמנה	
74,16087.88%)כולל	פסולת	יבשה(
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לחודשים  דו"ח  שתייה  מי  איכות 
יולי - ספטמבר 2012 

השירות הווטרינרי העירוני
שנת	2012	היוותה	שנת	מפנה	ושיפור	בשירות	הווטרינרי	

העירוני	של	עיריית	רחובות	בשל	הפעולות	הבאות:

נרכש רכב חדש לשירות הווטרינרי, אשר עבר הסבה   
של  והצלה  חילוץ  הכולל  ייעודו  למילוי  והתאמה 
העירונית.  לכלבייה  והעברתם  נטושים  חיים  בעלי 
צויד	הרכב	החדש	במיטב	הכלים	הנדרשים	על	 כן	 כמו	

מנת	לבצע	את	המשימות	השונות.

רכב	חילוץ	והצלה

ואישרה	מדיניות	לתוספת	יחידות	דיור	קטנות	בנות	
3	חדרים	כחלק	מתמהיל	במבנים	בבניה	רוויה.

כחלק	מהמגמה	הירוקה	בעיר	נעשות	תכניות	לפינוי	
בתקנים,	 עומדים	 שאינם	 ישנים	 מבנים	 של	 בינוי	
של	 מיטבי	 ניצול	 לשם	 יעיל	 באופן	 מחדש	 בנייתם	
בניה	 של	 גבוהים	 ובסטנדרטים	 הקרקע	 משאב	
איכותית	כך	שנותרים	שטחים	ירוקים	רבים	לרווחת	

התושבים	ולאיכות	החיים	בעיר.	
במקביל	מקודמת	תכנית	ביחד	עם	נתיבי	תחבורה	
עירוניים	ומשרד	התחבורה	להסעת	המונים	ברחובה	
הכנת	 הכוללים	 הרצל.	 רחוב	 	– העיר	 של	 הראשי	
המונים	 להסעת	 קיבולת	 בעלי	 לרכבים	 תשתית	
השלד	 את	 ומשרתים	 גבוה	 בתדירות	 הנוסעים	

המרכזי	של	העיר.	

חבצלת "שכונה ירוקה"
השכונה	 ועד	 ידי	 על	 גובשה	 הירוקה"	 "חבצלת	 יוזמת	
תושבי	 חיי	 את	 לשפר	 נועדה	 והיא	 העיריה	 בחסות	
המתבטא	 והקהילתי	 הסביבתי	 במישור	 השכונה	
בתשתיות	למחזור,	הסברה	והדרכה	לתושבים	והפקת	
של	 ערכים	 הטמעת	 לעידוד	 השנה	 במהלך	 אירועים	
עקרונות	פיתוח	בר	קיימא	בשכונה.	לואיס	בר-ניר,	מלווה	
"מחקרים	 קיימא:	 בר	 פיתוח	 תיק	 ומחזיק	 הפרויקט	
איכות	 בתחום	 תכניות	 הטמעת	 שהצלחת	 מראים	
של	 פעיל	 פעולה	 ושיתוף	 בהסכמה	 מותנים	 הסביבה	
התושבים.	אני	רוצה	להודות	לפעילים	בשכונה	ליהורם	
ולדורית	 זיידק	 ליעל	 לדר'	 הועד	 יו"ר	 )ג'וני(	 יהודה	 בן	
חייקה	על	פעילותם	ההתנדבותית.	אירוע	ההשקה	היה	

מרשים	ומוצלח	ותושבים	רבים	נענו	לפרויקט".

חבצלת	הירוקה
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2012 עברה הכלבייה העירונית שיפוץ נרחב  בשנת   
ומעמיק,	הן	מבחינת	התשתיות	כגון	מערכת	החשמל,	
התנאים	 מבחינת	 והן	 והצבע,	 האספלט	 משטחי	
נירוסטה	 כלובי	 נרכשו	 והחתולים.	 הכלבים	 להחזקת	
פצועים	 וחתולים	 כלבים	 של	 והחזקה	 לטיפול	 חדשים	

אשר	מקבלים	טיפול	רפואי.	
השירות  של  והמודרני  החדש  המבנה  ואוכלס  נבנה   
	.3 קינד	 מוטי	 ברח'	 הווטרינר"	 "בית	 העירוני	 הווטרינרי	
המבנה	משתרע	על	120	מ"ר	ובעל	פיתוח	אזורי	המתאים	
כגון	 הווטרינרי	 השירות	 של	 השונים	 התפקידים	 למילוי	
מעבר	מיוחד	למשאיות	המובילות	מוצרים	מהחי	ואשר	

נבדקות	בבדיקות	"טרום	שיווק"	על	ידי	השירות.	
טיפול  הענקת  הינו  יעודה  אשר  מרפאה  הוקמה   
רפואי לחיות נטושות ופצועות,	כמו	גם	ביצוע	חיסונים	
מאכלס	 החדש	 המבנה	 וחתולים.	 כלבים	 של	 ושיבובים	
את	משרדי	השירות	על	מנת	לשרת	את	התושבים	ברמה	
הגבוהה	ביותר	ובכך	משלים	את	בניית	המתחם	העירוני	
חיים	 בעלי	 צער	 עמותת	 עם	 ביחד	 חיים,	 בעלי	 לטובת	

רחובות	והכלבייה	העירונית.
נערך מבצע לעיקור וסירוס של חתולי רחוב	בעזרת	  
במימון	 ובהשתתפות	 רחוב"	 חתולי	 להצלת	 "העמותה	
אפריל	 בחודש	 החל	 אשר	 המבצע	 החקלאות.	 משרד	
ניתוחי	 וביצוע	 לכידה	 כלל	 ספטמבר	 בחודש	 והסתיים	
מחלת	 כנגד	 חיסון	 רחוב,	 חתולי	 של	 וסירוס	 עיקור	
אשפוז	 ולאחר	 מעיים	 טפילי	 נגד	 טיפול	 ביצוע	 הכלבת,	
לכידתם.	 למקום	 החתולים	 החזרת	 שעות	 	24 של	
כן	 כמו	 רחוב.	 חתולי	 	596 טופלו	 המבצע	 במסגרת	
יותר	אשר	 וגדול	 נוסף	 סוף	השנה	החל	מבצע	 לקראת	

יסתיים	במחצית	הראשונה	של	שנת	2013.	
"עמותת	 גדל	היקף	פעילותה	של	 	2012 בשנת	 אימוץ:   
הכלבייה	 בחסות	 שוהה	 אשר	 חיות",	 אוהבת	 רחובות	
העירונית	הן	במספר	המתנדבים	אשר	מקדישים	מזמנם	
את	 לשפר	 במטרה	 בהם	 ובטיפול	 הכלבים	 עם	 לטיול	
איכות	השהיה	בכלביה	והן	מבחינת	הכלבים	אשר	נמסרו	

לאימוץ	לאחר	שיקום,	חיסון,	עיקור/סירוס.	

חוסנו	כנגד	מחלת	הכלבת	ושובבו	בשבב	אלקטרוני	
ביצוע	 לצורך	 הוסגרו	 	 חתולים	 ו617	 כלבים	 	3412
נאספו	 	 חתולים	 	9 	– ו	 כלבים	 	134 כלבת	 תצפית	
 166 נערכו	 	 חתולים	 	50 ו-	 משוטטים	 כלבים	 	298
מזון	 למכירת	 בעסקים	 וטרינריות	 רישוי	 ביקורות	
 8,760,886 שיווק"	 "טרום	 בבדיקות	 נבדקו	 	 מהחי	
טופלו	 	 שונים	 מסוגים	 מהחי	 מוצרים	 של	 ק"ג	
שבאחריות	 השונים	 בתחומים	 ציבור	 תלונות	 	2393

השירות	הווטרינרי	העירוני.

מחלקת רישוי עסקים 

מחלקת	רישוי	עסקים	פועלת	במסגרת	האגף	לשיפור	
פני	העיר,	בשיתוף	פעולה	של	משרד	הבריאות,	משטרה,	
ומינהל	 תמ"ת,	 כבאות,	 הסביבה,	 לאיכות	 ערים	 איגוד	
טיפול	 נותנת	 המחלקה	 החינוך.	 במשרד	 הספורט	
תוך	מתן	מענה	 רישיון	עסק,	 להוצאת	 ואפקטיבי	 יעיל	
ביצוע	 	- המחלקה	 תפקידי	 בין	 ומקצועי.	 זמין	 מקיף,	
בעיר	 פעמיים	 חד	 לאירועים	 רישיון	 הוצאת	 ביקורות,	
בשבוע. פעמיים	 בקטריאולוגיות	 מים	 בדיקות	 וביצוע	
ברחובות קיימים כ- 1800 עסקים החייבים ברישיון,   
78%	בעלי	רישיון	עסק,	12%	ללא	רישיון	עסק,	כשחלקם	

נמצאים	בהליך	רישוי	וחלקם	בהליך	משפטי.	
חתך הפניות למחלקה בשנת 2012: 38	פניות	בנושא	  
רעש	מבתי	עסק,	122	פניות	בנושא	פיקוח	על	עסקים,	
זיהום	 בנושא	 פניות	 	18 המים,	 איכות	 בנושא	 פניות	 	41
פניות	 	11 ו-	 מידע	 בקשת	 בנושא	 פניות	 	12 אויר/ריח,	

שונות.

 27	משתלמים	בניהול	משאבי	סביבה	ושינויי	אקלים,	הגיעו	
מ	17	מדינות	בעולם	המתפתח	למרכז	וייץ	ברחובות

וייץ	 מרכז	 מש"ב,	 	– החוץ	 משרד	 פעילות	 במסגרת	
ללימודי	הפיתוח	ברחובות	העביר	קורס	בנושא	"ניהול	
משאבי	סביבה	וכלים	להתמודדות	עם	שינויי	אקלים".	
וייץ:	 במרכז	 התוכנית	 מנהלת	 וויקס	 ברק	 רעות	 ד"ר	
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"ברצוננו	להודות	לעיריית	רחובות	על	אירוח	חם	והדרכה	
משתלמי	 	27 ל	 ברחובות	 סביבה	 משאבי	 ניהול	 בתחום	
מר	 המתפתח.	 בעולם	 מדינות	 	17 מ	 המגיעים	 הקורס	
לואיס	בר-ניר,	חבר	מועצת	העיר	ומחזיק	תיק	פיתוח	בר	
קיימא	הדריך	באופן	מעניין,	נהיר	ועמוק	ורחב	את	פעילויות	
העיריה	בנושא	ניהול	פסולת,	עירוב	אלמנטים	של	שמירה	
על	הסביבה	בתכנון	העיר,	שימוש	באנרגיה	סולרית	ועוד.	
המשתלמים	השכילו	מאוד	וימצאו	את	הדרך	הטובה	ביותר	

לאמץ	את	הפעילויות	הרלוונטיות	לפעילות	בארצם".

אגף תנועה, שילוט ופיקוח 
העיר,	מסדיר	את	התנועה	 חזות	 לטיפוח	 פועל	 האגף	
ושומר	על	הסדר	בדרכים,	לצד	פעולות	אכיפה	לשמירה	

על	איכות	הסביבה:

מחלקת שילוט: 
שלטים	 הסרת	 	 פיראטיות	 ממודעות	 העיר	 ניקיון	
	ניקיון	ותחזוקת	סככות	המתנה	 שהותקנו	ללא	היתר	
רחוב	 קרנות	 והחלפת	 פגועות	 רחוב	 בקרנות	 טיפול	 	
	התקנת	הכוונה	לכל	המוסדות	הציבוריים	בעיר.	 בעיר	

קרנות	רחוב

מחלקת תנועה: 
מעברי	 שפה,	 )אבני	 בעיר	 הדרך	 סימוני	 כל	 צביעת	
	הפעלת	הרמזורים	החדשים	 חצייה,	ניתוב,	פסי	האטה(	
	תחזוקה	 גורדון	 	– ואייזנברג	 –	הרצל	 אייזנברג	 בצומת	
	התקנת	תמרורים	 שוטפת	של	תמרורים	ושלטי	רחוב	
ברחבי	 חדשים	 האטה	 פסי	 התקנת	 	 מהבהבים	 עצור	
	התקנה,	השלמה	ואחזקה	של	מעקות	בטיחות	 העיר	
	אחזקה	שוטפת	וטיפול	ברמזורים. ליד	מוסדרות	חינוך	

פיקוח חנייה ותנועה: 
סיוע	לשיטור	העירוני-	 	 חוקי	העזר	העירוניים	 אכיפת	
סיורים	בכל	העיר	לשמירה	על	הסדר	ולמניעת	ונדליזם	
הזהב	 למשמרות	 וסיוע	 חינוך	 מוסדות	 ליד	 אכיפה	 	

זרימת	 לצורך	 ראשיים	 תנועה	 בצירי	 פקחים	 הצבת	 	
על	 בשמירה	 סיוע	 	 חסימות	 ומניעת	 סגירה	 תנועה	
בעלי	 כל	 איתור	 	 לתושבים	 דייר	 תו	 חלוקת	 	 הציבורי	
משאיות	בעיר	ושליחת	התראות	לחונים	בניגוד	לחוק	 
ביצוע	אכיפה	מוגברת	בתחום	מוניות	שירות	בכל	העיר	
	סידורי	חניה	והכוונת	תנועה. 	חסימות	וסיוע	באירועים	

פרוייקט	בטיחות	ותנועה	"נשק	וסע"	בבתי	הספר	

פיקוח איכות הסביבה: 

מחלקת	פיקוח	איכות	הסביבה	אוכפת	את	חוקי	העזר	
יום	 	  6510 	– שטופלו	 מוקד	 פניות	 סה"כ	 העירוניים:	
	"קיץ	בטוח"-	מניעת	מפגעי	רעש	 השתלמות	לפקחים	
בלילות	 העירוני	 השיטור	 עם	 סיורים	 	- ציבוריים	 בגנים	
מיגור	 	 ואכיפתם	 מנהליים	 הפסקה	 צווי	 מסירות	 	
	הגברת	האכיפה	ומבצעי	אכיפה	 רוכלות	בלתי	חוקית	
כלביהם	 צואת	 אוספים	אחר	 כלבים	שאינם	 בעלי	 נגד	
	הגברת	 ונגד	בעלי	כלבים	שכלביהם	נמצאו	משוטטים	
האכיפה	למניעת	הפעלת	מפוחי	אוויר	בגינות	פרטיות	
העיר	  ברחבי	 רכבים	 נטישת	 בגין	 האכיפה	 הגברת	 	
פסולת	 המשליכים	 עבריינים	 כנגד	 האכיפה	 הגברת	
התראות	 וחלוקת	 ביקורות	 ביצוע	 	 לחוק	 בניגוד	 בניין	
	שדרוג	מערכת	 וקנסות	נגד	העוברים	על	חוק	העישון	

המסופונים	של	המפקחים	והתייעלות	טכנולוגית.	

לרגל	חגיגות	יום	העצמאות	לא	נרשמו	דו"חות	חנייה	בעיר	בימי	
החג	ופקחי	העיריה	יצאו	לחלק	דגלי	לאום	לתושבים
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מפת התשתיות העירוניות
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